
6. Безпека в громадських місцях та при загрозі вибуху 

Правила безпечної поведінки в громадських місцях, вдома, на вулиці, 
в міському транспорті, а також взаємовідносин з незнайомими людьми 

Під час літніх канікул чи відпустки ми більш частіше і протягом більшого часу ніж 

зазвичай перебуваємо самостійно вдома,  в різних громадських місцях, у  друзів, на 

молодіжних дискотеках, на вулиці та міському транспорті, а також зустрічаємось чи 

просто спілкуємось з незнайомими людьми, тому дуже важливо знати (а декому може 

просто пригадати) та виконувати правила щодо безпеки життєдіяльності в таких місцях, 

щоб не опинитися в ситуаціях (обстановці), що загрожують  вашому здоровлю та життю. 

Правила безпечної поведінки в громадських місцях 

Громадське  — частини будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита 

для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час 

від часу, в тому числі – під'їзди, ліфти, підземні переходи, територія  і приміщення закладів 

охорони здоров’я, навчальних закладів,  спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів 

фізичної культури і спорту, приміщення  культурного призначення, органів державної влади 

(місцевого самоврядування), інших державних установ, підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності, закладів харчування, ресторанів, готелів, гуртожитків,  аеропорти та  вокзали, 

територія дитячих майданчиках, парків відпочинку:   

Перебуваючи в громадських місцях потрібно: 

 чітко виконувати правила щодо попередження нещасних випадків та травмування: 

 пересуватися обережно, спокійно. Беручи участь в іграх, не створювати хаотичного 

руху, не штовхатися, не кричати.  

 бути обережним на дитячих майданчиках, у парках відпочинку: спочатку переконатися, 

що гойдалки, атракціони, турніки та інші прилади справні, сильно не розгойдуватися 

й не розгойдувати інших, щоб не призвести до падіння чи іншого травмування; 

 під час перебування на дискотеці чи інших місцях з масовим перебуванням людей слід 

керуватися загальними правилами етикету й нормами поведінки, не провокувати оточуючих 

на агресивну поведінку діями і словам; 

 у разі небезпечної ситуації звертатися до служби охорони закладу, викликати міліцію за 

номером 102, зателефонувати батькам; 

 не вчиняти дії, що можуть призвести до правопорушень.  

Правила безпечної поведінки вдома 

Не завжди ваша відпустка чи канікули співпадають з відпустками людей, з якими ви 

разом проживаєте (батьки, брати, сестри, інші родичі), тому (як правило) ви  вдома  одні. 

Якщо ви дійсно вдома одні, то тут потрібно знати та виконувати наступне:   

 двері дому (квартири)  незнайомцям і навіть представникам правоохоронних органів 

не відчиняйте. На питання, чи скоро прийдуть батьки (інші мешканці квартири), повідомте, 

що скоро – вони у сусідів, а в цей час зателефонуйте батькам; 

 для запобігання падіння з висоти не слід виходити на дах багатоповерхівки,  нахилятися 

на перила та парапети сходинок (балконів, лоджій), підходити до відчинених вікон, а 

мити їх тільки в присутності інших дорослих; 

 користуючись газовими приладами чітко виконуйте встановлені правила безпеки,  

щоб увімкнути газовий прилад (плиту, водогрійну колонку) спочатку запаліть сірник 

(запальничку) і тільки після цього поверніть відповідний кран на приладі. При  наявності 

запаху  газу – закрийте всі газові крани і викликайте аварійну  службу газу, тел.:104; 

 виконуйте правила пожежної безпеки, не користуйтесь відкритим вогнем, не 

спалюйте в квартирі непотрібні папери, сміття тощо. При пожежі дзвоніть - 101;   

 не спускайтеся в підвал – там може бути отруйний газ чи інша небезпека; 

 не слід запрошувати до себе додому незнайомих, якщо вдома немає нікого з дорослих. 
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Правила безпечної поведінки на вулиці 

Необхідно добре знати свій район: обов'язково слід дізнатися, які магазини, кафе, 

ресторани та інші заклади відкриті до пізнього часу, де знаходиться найближче відділення 

міліції, опорний пункт правопорядку, кімната прийому дільничного інспектора тощо. 

Чітко виконувати правила щодо попередження нещасних випадків та травмування: 

- на вулиці слід бути спокійним, не створювати хаотичного руху, не штовхатися, не 

кричати, пересуватися обережно, дивитися під ноги, щоб не впасти в яму чи відкритий 

каналізаційний люк; 

 не перебувати на вулиці без супроводу дорослих в темну пору та після 22.00; 

 заздалегідь плануйте  безпечний маршрут до місця призначення і завжди дотримуйтеся  

його. Вибирати слід добре освітлені вулиці і уникати проходження повз пустельних 

ділянок землі, алей і будівельних майданчиків. Завжди краще йти довшим шляхом, 

якщо він більш безпечний. 

 не дразніть і не вступайте в контакт із незнайомими тваринами для запобігання 

отримання укусів, можливо і від хворих на сказ тварин; 

 не слід хвалитися і виставляти напоказ дорогі прикраси або одяг, мобільний телефон, 

необхідно міцно тримати свої сумки; 

 якщо у вас виникла підозра, що хтось цілеспрямовано переслідує вас, слід 

перейти вулицю і попрямувати в найближчий добре освітлений район. Можна швидко 

дійти або добігти до будь-якого будинку, магазина або зупинки. При необхідності 

викликати поліцію; 

 бути подалі від тих, хто влаштовує бійки, не брати участі в суперечках дорослих; 

 у стосунках із оточуючими керуйтеся толерантними відносинами, не провокуйте їх 

словами чи діями на агресивну поведінку, це може призвести до бійки, травми. 

Поведінка у міському транспорті 

Мабуть не треби і пояснювати, що скупчення людей, що рухаються на великій 

швидкості у замкнутому просторі міського транспорту завжди означає ситуацію 

підвищеного ризику. Це не значить, звичайно, що треба боятися поїздок автобусом 

або тролейбусом, але досвід виробив правила, які допомагають людині безболісно 

співіснувати із громадським транспортом. 

 Уникайте в темний час доби безлюдних зупинок. Чекаючи автобус або трамвай,  

варто стояти на добре освітленому місці поряд з іншими людьми. 

  Коли транспорт підходить не намагайтеся стати в першому ряді нетерплячої юрби. 

Вас можуть виштовхнути під колеса.. 

  Якщо   рейсовий автобус ходить із великими проміжками, запам’ятайте розклад, 

щоб не стояти на зупинці занадто довго.   

  Не засинайте під час руху: небезпечно не стільки проспати свою зупинку, скільки 

одержати  травму при різкому гальмуванні або маневрі.  

  Не притуляйтесь до дверей, по можливості уникайте їзди на сходах і в проході;  

  Тримайте свої речі на виду. Не задивляйтесь у віконце, якщо на підлозі стоїть 

ваша торба або валіза. Найкраще тримати речі на колінах або притулити до стінки; 

 Пам’ятайте, що у громадському транспорті дуже зручно діяти кишеньковим злодіям, 

а їхнє улюблене місце – у проходах та на сходах біля дверей; 

  Якщо проїзні документи перевіряє контролер, не соромтеся і самі перевірте 

документи контролера. Служба контролю підтверджує, що щодня десятки молодих 

людей поповнюють свій бюджет під виглядом ревізорів; 
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   Уникайте порожніх автобусів, трамваїв, тролейбусів і вагонів метро. Якщо усе 

ж випадає їхати пізно, то сідати краще біля водія, причому не біля вікна, а ближче до 

проходу, щоб до вас незручно було підсісти. Якщо незважаючи на це підозрілий 

незнайомець хоче сісти поруч, пропустіть його до вікна або пересядьте;  

  Жінкам рекомендується сідати поруч з іншими жінками. А якщо в салон увійшов 

явно розв’язний пасажир, необхідно відвернути обличчя і не зустрічатись з ним очима.  

 При поїздках у таксі - добре було б не занадто багато розповідати про себе водію, 

особливо про добробут і розпорядок дня. Якщо ви садите в машину родича чи знайомого, 

поговоріть із водієм, подивіться номер машини (так, щоб це бачив водій), а приятелю 

скажіть: «Приїдеш - подзвони!». Жінкам рекомендується в темний час доби, приїхавши 

до під'їзду, попросити водія трохи почекати - поки ви не ввійдете в будинок. Уникайте 

сідати в машини, де вже є пасажир. 

 При поїздках в електричці - у вечірній час сідайте в перший вагон або в такий, 

де традиційно збираються постійні пасажири наприклад, у третій або передостанній. 

Якщо ви побоюєтеся хуліганів - сідайте ближче до пульта виклику міліції або на крайній 

випадок до стоп-крана. Стояти в тамбурі та у проходах  не рекомендується. Якщо у вагоні, 

куди ви  ввійшли, виявили п'яну компанію, спокійно проходьте далі в інший вагон.  

 Не відповідайте на репліки, не зустрічайтеся очима з розв'язними пасажирами. 

Не показуйте переляку або роздратування, будьте зовнішньо байдужі, але готові до опору.  

 Якщо на зупинці разом із вами вийшла особа або група осіб, що загрожують вам, 

відразу зверніться до касира, чергового по станції або міліціонера. Попросіть зв'язатися 

з міліцією, скажіть про прикмети тих, хто погрожував, не ідіть зі станції, поки не переко-

наєтеся, що вам ніщо не загрожує. Якщо є можливість - зателефонуйте (або попросіть 

це зробити робітника станції), щоб вас зустріли. 

Правила безпечної поведінки з незнайомими людьми 

 не можна розмовляти чи вступати в контакт із незнайомцями, ніколи і ні при яких 

обставин не передавайте їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися 

представниками поліції. Слід одразу кликати на допомогу й швидко йти до людей; 

 ніколи і ні при яких обставинах не погоджуйтеся на будь-які пропозиції незнайомих 

дорослих, в тому числі і сідати з ними в машину; 

 не підходьте до автомобілів з незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу. 

Скажіть, що не знаєте, і швидко йдіть геть; 

 якщо незнайомі люди намагаються відвести вас силою, слід опиратися будь-

якими доступними способами, голосно кричіть і кличте на допомогу: "Допоможіть!  

Мене веде незнайома людина!"; 

 не заходьте в під’їзд чи ліфт із незнайомими людьми; 

 якщо незнайомець провокує якісь дії щодо вас,  одразу кликати на допомогу; 

 будьте уважнішими, оглядайтеся та перевіряйте, чи не слідує за вами хтось з 

незнайомих під час проходу провулків, підземних переходів між домами й тунелями. Якщо 

за вами хтось іде, зупиниться і відійдіть в сторону, щоб потенційний переслідувач пройшов 

повз вас. 

Всеукраїнські гарячі лінії підтримки дітей та молоді України: 

- всеукраїнська лінія "Телефон довіри" 0– 800-500-21-80;  

- національна гаряча лінія з питань попередження насильства над дітьми та захисту прав 

дітей – 500-500-33-50 . 

У межах України ці дзвінки безкоштовні. 
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Правила безпечної поведінки  при виявлені  
вибухонебезпечних та підозрілих на вибухові пристрої  предметів 

При виявлення застарілих боєприпасів ІІ Світової війни 
В Україні щорічно виявляється дуже велика кількість  боєприпасів ІІ Світової війни 

(снаряди, протипіхотні та протитанкові міни, авіабомби тощо), які несуть загрозу життю 

людей. Тому у разі виявлення застарілих боєприпасів ІІ Світової війни  необхідно: 

 припинити роботи в районі виявлення боєприпасів; 

 огородити місцезнаходження боєприпасів і при можливості виставити охорону (для 
огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, шматки матерії та інше); 

 повідомити про знахідку чергову службу місцевого органу ДСНС України (тел: 101) 

чи Національної поліції України (тел: 102), при можливості – органи місцевої влади;   

Категорично забороняється (для вашої ж безпеки) намагатися самостійно вилучити 

боєприпас із землі, брати його до рук чи наносити по ньому удари, робити спроби 
розібрати його, кидати його в багаття або розводити над ним полум’я. 

При виявленні сучасних вибухових пристроїв для здійснення теракту. 
Останнім часом почастішали випадки встановлення вибухових пристроїв (з різних 

причин кримінального характеру) біля дверей квартир, в установах, у громадському 
транспорті та місцях скупчення людей. Для камуфляжу вибухових пристроїв можуть бути 
використані звичайні побутові предмети: портфелі, валізи, сумки, пакети, згортки, мішки, 
коробки, іграшки тощо, зовнішній вигляд яких може приховувати їх справжнє призначення. 

Якщо знайдений на вулиці, в під’їзді, громадському місці тощо предмет на вашу думку 

є підозрілим, адже він не повинен знаходитися в цьому місці, не залишайте цей факт без уваги.  

Ознаками підозрілих предметів, які можуть виявитися вибуховими пристроями: 

 наявність дротів, антени, скотчу, підозрілих звуків (цокання годинника, клацання), 
джерел електроживлення (батарейок, акумуляторів)  або розтяжки з дроту (мотузки); 

 незвичне місце розміщення предмету та не властивий специфічний запах. 
При виявленні підозрілого предмету необхідно: 

 зверніть увагу на цей підозрілий предмет людей, що знаходяться поруч та опитайте 
їх, намагаючись встановити власника, або особу, яка могла цю річ залишити; 

 у разі якщо власник не встановлений, негайно повідомте про знахідку господаря 
(керівника чи власника місця), де знайдено річ; 

 не вчиняйте ніяких дій (не чіпайте, не пересувайте, не розкривайте виявлений 
предмет) - це може призвести до вибуху, численних жертв і руйнувань:  

 не використовувати мобільні телефони та інші засоби радіозв’язку;  

 намагайтеся зробити усе можливе, щоб люди відійшли якнайдалі від знахідки; 

 не залишайте без уваги забуту або бездоглядну річ, зафіксуйте час її виявлення; 

 повідомити про знахідку чергову службу місцевого органу ДСНС України (тел: 101) 

чи Національної поліції України (тел: 102), при можливості – органи місцевої влади;   

 обов’язково дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи та фахівців НПУ і 
ДСНСУ та вкажіть місце знаходження підозрілого предмету.  

Особливості дій при виявлені підозрілого предмету у під’їзді будинку: 
Якщо ви виявили невідомий предмет у під'їзді свого будинку, опитайте сусідів, можливо, 

він належить їм, або вони знають кому він належить. Якщо власник не встановлений; 

 негайно повідомте про знахідку  чергову службу місцевого органу Національної 

поліції України (тел: 102) та ДСНС України (тел: 101) чи органи місцевої влади;.  

 не залишати без уваги річ, яка не повинна перебувати у під’їзді; 

 обов’язково дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи та фахівців НПУ і 
ДСНСУ та вкажіть місце знаходження підозрілого предмету.  

Штаб. ЦЗ  коледжу. 


