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№ 
з/п Зміст пам’ятки Сторінка 

1. Права та обов’язки громадян України у сфері цивільного 
захисту (ЦЗ). 

2 

2. Пам’ятка з профілактики грипу та ГРІ. Правила запобігання 
захворювання на грип (ГРІ) та їх розповсюдження. 

2 

3. Пожежна безпека. Правила пожежної безпеки в різних умовах 
обстановки (в розважальних закладах, в салоні громадського 
транспорту, в заміському будинку з пічним опаленням). 

3 

4. Електробезпека. Основні правила запобігання ураженню 
електричним струмом в побуті та місцях відпочинку. 

5 

5.     Безпека дорожнього руху. Основні правила безпечної поведінки 
учасника дорожнього руху в умовах зимової пори. Поведінка у 
громадському транспорті. Попередження травмування на об’єктах 
залізничного транспорту. 

7 

6.      Дії населення в умовах НС техногенного характеру 
(наявність в атмосферному повітрі небезпечних хімічних 
речовин, що загрожують здоровлю людини. 

9 

7. Дії населення в умовах НС природного характеру 
(хуртовини, снігові замети, снігові  лавин, ожеледиця, тощо). 

10 

8.      Правила безпечної поведінки на льоді. Дії в умовах 
провалу під лід.  

13 

9.     Правила безпечної поведінки в умовах аномально 
низьких температур повітря. Попередження випадків 
переохолодження, обмороження та замерзання. Перша допомога 
переохолодженим, обмороженим та замерлим.  

14 

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

16 

11.   Правила безпечної поведінки при виявлені застарілих 
боєприпасів часів ІІ Світової війни.  

18 

12.     Правила безпечної поведінки  при виявлені вибухонебезпечних  
та  підозрілих  на  вибухові  пристрої  предметів. 

19 
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Бережіть своє здоров’я та життя! 
Не нехтуйте правилами безпечної поведінки в складних умовах 

осінньо-зимового періоду року 
Осінньо-зимовий  період (жовтень – квітень) характеризується ускладненням 

погодних умов (низькі температури повітря та їх коливання – відлига вдень і 
заморозки вночі , снігопади, сильний вітер, хуртовини, всі види наземного 
зледеніння – ожеледиця, паморозь, зледенілий мокрий сніг  тощо), з’являються 
ризики збільшення кількості надзвичайних ситуацій (НС) та інших небезпечних 
подій, що загрожують життю та здоровлю людей, а саме: 

- дорожньо-транспортних пригод (ДТП) через складні дорожні умови; 
- травмування людей на дорогах через ожеледицю, падіння бурульок 

(снігових брил); 
- переохолодження людей, їх обмороження чи замерзання; 
- зростання кількості (до епідемічних значень) інфекційних захворювань – 

грипу та гострих інфекційних захворювань (ГРІ); 
 

1. 
Права та обов’язки громадян України у сфері цивільного захисту (ЦЗ) 
Стаття 21 Кодексу ЦЗ. Права та обов’язки громадян у сфері ЦЗ. 
 1. Громадяни України мають право на: 
 - отримання інформації про НС або небезпечні події, що виникли або можуть 

виникнути, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі; 
 - забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання; 
 - звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 

питань захисту від НС; 
- участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків НС  у складі добровільних 

формувань ЦЗ; 
 - отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків НС у разі залучення 

до таких робіт згідно з трудовими договорами; 
 - соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, 

заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок НС або проведення робіт із 
запобігання та ліквідації наслідків; 

 - медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну 
реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм. 

 2. Громадяни України зобов’язані: 
 - дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; 
 - дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, 

не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог екологічної 
безпеки, охорони праці, що можуть призвести до НС; 

 - вивчати способи захисту від НС та дій у разі їх виникнення, надання 
домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту; 

 - повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення НС; 
 - у разі виникнення НС до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати 

заходів для рятування населення і майна; 
 - дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотич-

ного  режимів, режимів радіаційного захисту; 
 - виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать 

на праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей 
обережному поводженню з вогнем. 
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2. 
ПАМЯТКА 

з профілактики грипу та ГРІ 
(симптоми, шляхи передавання і варіанти захисту) 

 

Грип – це вірусне захворювання з можливістю важких ускладнень та ризиком 
смерті, це гостра вірусна  інфекційна хвороба. Характерна виражена сезонність 
грипу — зима, початок весни. Захворювання перебігають у вигляді епідемій, що 
виникають кожні 2—3 роки. чи навіть  пандемічним поширенням.  

Останні пандемії грипу 
Назва пандемії Дата Смертей Штам грипу 

Перша асвідчена пандемія грипу 1889-90 1 млн. H2N2 (імовірн
о) 

Іспанський грип 1918-20 50 млн. H1N1 

Азійський грип 1957-58 1.5 до 2 млн. H2N2 
Гонконгівський грип 1968-69 1 млн. H3N2 
Свинячий грип 2009 понад 18 209 новий H1N1 

Сьогодні ситуація є такою, що звичайний вірус сезонного грипу спричиняє до 500 
тисяч смертей щороку, лише в Сполучених Штатах близько 36 тисяч смертей. 

В Україні смертність за час епідемії грипу щороку може складати 2-7 тисяч осіб, в 
тому числі помирає від 180 до 200 дітей віком до одного року 

Шляхи передавання грипу (ГРІ) 
Джерелом інфекції при грипі є хвора людина, особливо в розпал її хвороби, в 

гарячковому стані (з останніх годин  інкубаційного  періоду по 4-5-й день хвороби).  
Механізм передачі інфекції — повітряно-крапельний. Хвора людина, навіть із 

легкою формою грипу, становить небезпеку для тих, хто його оточує, упродовж усього 
клінічного періоду хвороби. 

Як відбувається зараження? 
Потрапляючи на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, вірус проникає в їх 

епітеліальні клітини, потрапляє в кров і викликає інтоксикацію. Створюються умови для 
проникнення ззовні нових бактерій, що викликають вторинну інфекцію - пневмонію, 
бронхіт, отит, загострення хронічних захворювань, можуть постраждати серце, суглоби. 

Симптоми захворювання на грип (ГРІ) 
Симптоми  захворювання. 
Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними 

інфекціями. Хвороба починається раптово:  
- підвищується температура до 38-40о;  
- з'являється озноб, сильний головний біль;  
- запаморочення, біль в м'язах;  
- сльозотеча, біль і різь в очах. 

Перші ознаки ураження респіраторної системи вимагають особливої уваги через 
те, що потрібно виявити саме грип, адже він є є набагато небезпечним аніж інші ГРВІ через 
можливі ускладнення. Найчастішим ускладненням грипу є: 

- геморагічний  набряк легень; 
- набряк-набухання головного мозку, які можуть за декілька годин чи днів призвести 

до смерті хворого; 
- серцева  недостатність, погіршення перебігу  фонових серцевих хвороб; 
- бронхіт  або  пневмонія. 
Симптоми, що дозволяють лікування вдома. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=H2N2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/H1N1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83_H1N1_%D1%83_2009_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
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При появі перших симптомів грипу хвора людина обов'язково повинна залиша-

тися вдома, щоб не провокувати ускладнення власної хвороби і не наражати інших 
людей на небезпеку, смертельну для деяких з них. Такими симптомами є: 

• підвищена  температура  тіла (38-40о); 
• біль у горлі (фарингіт);  
• кашель, нежить; 
• біль у м'язах. 
Маючи будь-який з цих симптомів не варто виходити з дому навіть заради візиту 

до лікаря, його слід викликати додому. Призначене лікарем симптоматичне  лікування у 
домашніх умовах може бути достатнім для одужання. Якщо стан хворого не 
погіршується, необхідно продовжувати лікування вдома до повного зникнення 
симптомів. 

Симптоми, що вимагають термінової госпіталізації. 
Якщо стан хворого погіршується, не варто зволікати із госпіталізацією, оскільки 

тепер під загрозою перебуває його життя. Необхідно викликати швидку медичну 
допомогу, якщо виявлені будь-які з цих симптомів: 

• сильна блідість або синюшність обличчя; 
• ускладнене дихання; 
• висока температура тіла, яка довго не знижується; 
• багаторазове блювання та рідкі випорожнення; 
• порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість; 
• біль у грудній клітці; 
• домішки крові у мокротинні; 
• падіння артеріального тиску. 
Продовжувати  лікування вдома за наявності цих симптомів небезпечно. Затримка 

із госпіталізацією може призвести до смерті хворого. 

Способи запобігання захворювання на грип (ГРІ) та його поширення   
1. Вакцинація – найефективніший засіб в профілактиці грипу. Вона знижує захворюва-

ність в кілька разів, запобігає ускладненням, пом'якшує перебіг хвороби, скорочує її 
тривалість. Вакцинуватися варто одразу після появи вакцини проти грипу для нового 
сезону, тому-що антигенний склад у вакцинах щорічно відрізняється відповідно до тих 
штамів, поширення яких було зафіксоване протягом поточного року. В Україні вакцини 
з'являються зазвичай восени, частіше в жовтні, продаються в аптеках і закладах охорони 
здоров'я та купуються за власні кошти громадянами.  

2. Уникати як переохолоджень, так і перегрівання. 
3. Підвищувати захисні сили організму: 

- загартовуватися, займатися фізкультурою; 
- правильно харчуватися, з включенням  вітамінів у природному вигляді 

(перш за все, свіжі фрукти і овочі), приймати вітамінно-мінеральні комплекси; 
- регулярне чергування праці та відпочинку, достатня тривалість сну. 

4.  Виконувати санітарно-гігієнічний режим – дуже ефективний: 
- ретельно мити руки з милом, особливо після кашлю або чхання; 
- носити маски в осередку інфекції або при перших проявах застуди чи ГРВІ; 

- прикривати ніс та рот хустинкою (або одноразовими серветками), особливо 
при кашлі та чханні, чи кашляти і чхати в лікоть руки; 

       - регулярно провітрювати приміщення, робити вологе прибирання. 
5. Уникати близьких контактів з людьми з симптомами грипу (по можливості 

триматися від них на відстані приблизно 1 метра). 
Алгоритм дій за підозрою у захворюванні на грип (ГРІ) 

           

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%87%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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При захворюванні на грип та ГРІ слід обов’язково звернутися до лікаря,  

залишитися вдома та виконувати його настанови, а також: 
• встановити собі ліжковий режим. Контроль температури тіла здійснювати не 

менше 2-ох разів на добу та при погіршенні стану; 
• максимально уникати контактів з іншими членами сім'ї, носити медичну маску, 

дотримуватися правил особистої гігієни; 
• провітрювати приміщення не менше 2-ох разів на добу, підтримувати в них 

температуру в межах 18-20°С, вологість – 70±10% ; 
• вживати достатню кількість рідини ( вода, компот, сік, морс, чай); 
• тим, хто доглядає за хворим, часто мити руки, по можливості обмежити контакти 

з пацієнтом; 
• при температурі  тіла  >38,5°С прийняти жарознижуючий засіб, застосовувати  фізичні 

методи охолодження (роздягання; вологе обтирання),  часте пиття; 
• залишатись вдома 24 години після останнього періоду гарячки.  
Телефонувати 103 необхідно при появі таких небезпечних ознак: незвичний колір 

шкіри (синюшність); задишка; висип, що не зникає при натисканні; крово-харкання; 
багаторазове блювання та/або пронос; біль за грудиною; зниження тиску; рідкий 
пульс, аритмія; порушення свідомості; судоми; збудження. 

3. 
Пожежна безпека 

Правила пожежної безпеки в різних умовах обстановки 
(в розважальних закладах, в громадському транспорті, в заміському будинку). 
Підчас канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в закладах відпочинку, транспорті, 

в заміському будинку з пічним опаленням тощо, потрібно  чітко виконувати 
правила пожежної безпеки. 

В розважальних закладах заборонено: 
• брати з собою вогненебезпечні предмети, що можуть спричинити пожежу 

(петарди, бенгальські вогні, феєрверки, легкозаймисті речовини тощо); 
• зберігати та приносити бензин, газ та інші легкозаймисті рідини;   
• застосовувати предмети оформлення приміщень, декорації та сценічне обладнання, 

виготовлене з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, 
поролону, полівінілу тощо);  

• застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні 
тощо), хлопушки, дугові прожектори; влаштовувати світлові ефекти із застосуванням 
хімічних та інших речовин, що можуть викликати загоряння;  

• встановлювати стільці, крісла, конструкції, виготовлені з пластмас і 
легкозаймистих матеріалів, а також захаращувати проходи та аварійні виходи;  

• не скупчуватися біля проходів у громадських установах, біля входів та виходів, 
у приміщеннях вестибюлю; 

• під час участі в масових заходах не кричати, не свистіти, не бігати, не стрибати, не 
створювати травмонебезпечних ситуацій у приміщенні,  

У разі пожежної небезпеки (наявності вогню, іскріння, диму) слід: 
•   оголосити "Пожежну тривогу",  вийти з приміщення та кликати на допомогу; 
•  викликати службу пожежної охорони за номером 101, назвавши своє ім’я, 

прізвище, коротко описавши ситуацію: наявність вогню, диму, кількість людей у 
приміщенні, залишити номер свого телефону; 

Пожежа в салоні громадського транспортного засобу 
• негайно сповістіть про це водія; 
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• відчиніть двері кнопкою аварійного відкриття дверей. Якщо це не вдасться, а 

салон наповнюється димом, розбийте бокові вікна (тримаючись за поруччя, вдарте 
обома ногами у куток скла вікна) або відчиніть їх як аварійні виходи згідно 
інструкції; 

• дихайте через хустку, шарф, рукав, полу, при такій пожежі отруйні гази від 
пластика є дуже небезпечні (інколи достатньо декілька вдихів, щоб знепритомніти); 

• по можливості самі гасіть полум'я за допомогою вогнегасника, якщо він є в 
салоні, або накривши верхнім одягом осередок загорання. 

• не допускайте паніки, рятуйте в першу чергу  дітей і хто не може сам про себе 
подбати; 

• не юрбіться біля  дверей, якщо там утворилася давка, краще вибийте вікно. 
Вибравшись із трамвая чи тролейбуса, що горить, будьте обережні з металевими 

частинами – не торкайтеся їх, вони можуть виявитися під напругою через обгорілу ізоляцію. 

Правила безпеки у разі користування пічним опаленням: 
- перед початком, а також протягом усього опалювального сезону слід очищати 

димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання; 
- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий 

лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м; 
- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, 

повинні бути заштукатурені й побілені; 
- золу й шлак, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в 

спеціально відведені місця. Не дозволяється висипати золу й шлак поблизу будівель. 
- залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними  дітям; 
- користуватися печами, які мають тріщини; 
- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали; 
- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини; 
- використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки; 
- здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки; 

 

4. 
Електробезпека 

Основні правила запобігання ураженню електричним струмом  
 

Більшість електротравм людей трапляється через дотик чи наближення до обірваних 
чи провислих дротів ліній електропередач.  

Для запобігання ураженню електричним струмом:  
• не торкайтеся до електропроводів, електроприладів мокрими руками, ніколи не 

використовуйте електричні прилади поблизу води; 
• не допускається виймати вилку з електричної розетки, смикаючи за шнур, 

користуватися несправними електроприладами, електричними розетками чи 
оголеними електричними  шнурами. Їх слід и відремонтувати або викинути. 

• не можна не тільки торкатися, але й наближатися до обірваних дротів на відстань 
ближче ніж 8 метрів. При виявленні провислих чи обірваних дротів треба негайно 
організувати охорону місця пошкодження, обгородити небезпечну зону, попередити 
присутніх про небезпеку наближення до місця пошкодження та негайно повідомити 
диспетчера районної (міської) електромережі  чи чергового органу місцевої влади; 

• смертельно небезпечно проникати в електричні розподільчі пристрої, 
трансформаторні підстанції, електросилові щити та збірки (на всіх таких електричних 
пристроях нанесено спеціальні попереджувальні знаки електронебезпеки, і вони 
постійно під напругою); 
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• небезпечно проводити будь-які розкопки грунту механізмами та ручним 

способом у межах міст, бо пошкодження  підземної кабельної лінії також може привести до 
електротравми. 

5. 
Безпека дорожнього руху 

 

Основні правила безпечної поведінки учасника дорожнього руху. 
Під час канікул чи відпустки людина значну  частину часу перебуває  на вулиці і 

мимоволі стає учасником дорожнього руху, що зобов’язує її чітко виконувати 
встановлені правила дорожнього руху (ПДР), основними з яких для пішохода є: 

1. Рухатися тільки по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого 
боку. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них 
неможливо, то можна рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і 
не утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога 
правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому — по краю 
проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути 
обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. 

2. Особи, які переносять громіздкі предмети або пересуваються в кріслах колісних 
без двигуна, ведуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть санки, візок тощо, якщо їх 
рух тротуарами, пішохідними чи велосипедними доріжками або узбіччями створює 
перешкоди для інших учасників руху, можуть рухатися по краю проїзної частини в 
один ряд. 

3. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм 
проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів. 

Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в кріслах колісних, ведуть 
мотоцикл або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних 
засобів. 

4. У темну пору доби пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні 
виділити себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи, 
для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. 

5. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у 
тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях. 

6. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше 
трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом 
до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після 
того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки. 

7. У місцях, де рух регулюється, керуватися сигналами регулювальника або 
світлофора.  Якщо не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного 
напрямку, то потрібно перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні 
потоки протилежних напрямків, а у разі їх відсутності — на середині проїзної частини і 
продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора 
чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху. 

8. Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-
яких об’єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності 
транспортних засобів, що наближаються. 

9. Чекати транспортний засіб потрібно  на тротуарах, посадкових майданчиках, а 
якщо вони відсутні, — на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху. 

https://vodiy.ua/pdr/4/#41
https://vodiy.ua/pdr/4/#42
https://vodiy.ua/pdr/4/#44
https://vodiy.ua/pdr/4/#47
https://vodiy.ua/pdr/4/#48
https://vodiy.ua/pdr/4/#49
https://vodiy.ua/pdr/4/#410
https://vodiy.ua/pdr/4/#411
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10. На трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, 

дозволяється виходити на проїзну частину лише з боку дверей і тільки після зупинки 
трамвая. 

Після висадки з трамвая необхідно залишити проїзну частину не затримуючись. 
11. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком 

червоного та (або) синього кольору і (або) спеціальним звуковим сигналом потрібно 
утриматися від переходу проїзної частини або негайно залишити її. 

12. Пішоходам забороняється: 
- виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе 

та інших учасників руху 
- раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід; 
- влаштовувати на проїжджій частині або поблизу неї ігри; 
- переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна 

смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у 
місцях, де встановлено огородження; 

- затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із 
забезпеченням безпеки дорожнього руху; 
 

Особливості поведінки на дорогах в зимовий періоді. 
• Коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте, бо можете посковзнутися і 

впасти. 
• Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч, а ще 

тому, щоб ненароком не виїхати на проїжджу частину, бо це небезпечно. 
• Не ходіть дуже близько біля краю тротуару, щоб вас не зачепила машина, яка 

випадково втратила керування. 
• Ніколи не спускайтеся на санках або на лижах з тієї гірки, що веде на дорогу. 
• Не грайтеся в рухливі ігри на тротуарах, поблизу проїжджої частини, не 

штовхайтеся, щоб не потрапити під колеса транспортних засобів. 
 

Попередження травмування на об’єктах залізничного транспорту 
Залізниця є об’єктом підвищеного ризику, а безпека громадян при користуванні 

послугами залізничного транспорту регламентується "Правилами безпеки громадян 
на залізничному транспорті України".  Цими Правилами забороняється: 

• Ходити по залізничних коліях та наближатися до них на відстань менше 5 метрів. 
• Переходити і перебігати через залізничні колії перед поїздом (або локомотивом, 

вагоном, дрезиною тощо), що наближається, якщо до нього залишилося менше ніж 400 м. 
• Переходити колію зразу після проходу поїзда (або локомотива, вагона, дрезини 

тощо), не впевнившись, що по сусідніх коліях не пересувається рухомий склад. 
• Переходити та переїжджати залізничні колії при закритому положенні шлагбаума 

або при червоному світлі світлофора та звуковому сигналі переїзної сигналізації. 
• Пролізати під вагонами і перелізати через автозчепи для переходу через колію. 
• Проходити по залізничних мостах і тунелях, не обладнаних спеціальними 

настилами для проходу пішоходів. 
• На електрифікованих лініях підніматися на опори, а також торкатись до 

металевих проводів заземлення, які ідуть від опори до рейки. 
• Підніматися на дахи поїздів, локомотивів та вагонів, особливо 

електрифікованих, а також на конструкції мостів, освітлювальних вишок тощо. 
• Підходити ближче ніж на 0,5 метра до краю платформи після оголошення про 

подачу або прибуття поїзда до його повної зупинки. 

https://vodiy.ua/pdr/4/#412
https://vodiy.ua/pdr/4/#413
https://vodiy.ua/pdr/4/#414
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• Обходити вагони, що стоять на колії, на відстані менше 5 м. від крайнього 

вагона. 
• Проходити між розчепленими вагонами, що стоять на колії, якщо відстань між 

ними менше десяти метрів. 
 
 
 

6. 
Дії населення в умовах НС техногенного характеру 

(наявність в атмосферному повітрі НХР, що загрожують здоровлю людини) 
  

 

Аварії на підприємствах, транспорті та продуктопроводах, розташованих на території 
України, можуть супроводжуватися викидом в атмосферу небезпечних хімічних 
речовин (надалі – НХР) – хлору, аміаку хлористого водню, окису вуглецю, діоксину 
та інших, які проникають в організм людини через органи дихання і загрожують її 
здоровлю.  

Інформацію про аварію з викидом в атмосферу НХР ви отримаєте від органів ЦЗ 
району (міста) чи області через засоби централізованого оповіщення населення, з 
попереднім переривчатим включенням електросирен – сигнал "Увага всім". 

З одержанням повідомлення (по радіо або іншім засобам оповіщення) про викид в 
атмосферу небезпечних хімічних речовин та про небезпеку хімічного забруднення, 
виконайте заходи згідно одержаного повідомлення органу ЦЗ: 

• Уважно прослухайте повідомлення (у разі потреби запишіть його зміст)  та 
починайте послідовно  виконувати озвучені в ньому заходи  безпеки.  

• В першу чергу негайно захистіть органи дихання від подальшої дії на вас НХР 
– надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання (протигаз, респіратор, 
проти-пилову тканинну маску чи ватно-марлеву пов’язку) та найпростіші засоби 
захисту шкіри. Якщо засобів індивідуального захисту немає, тоді  дихайте через 
змочену водою та складену в кілька шарів тканину (навіть хустинку). 

• По можливості негайно залишіть зону хімічного забруднення, шляхом 
перемішання  в безпечне місце, визначене органом ЦЗ та озвучене в його повідомлені 
про аварію, або в бік, перпендикулярний напрямку вітру та обходьте тунелі, яри, лощини 
- в низинах може бути висока концентрація НХР. Залишаючи квартиру вимкніть 
джерела електро-, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби 
захисту.  

• Якщо ви в приміщенні, яке знаходиться в зони хімічного забруднення і вийти 
неможливо, залишайтесь у приміщенні і негайно та надійно загерметизуйте його 
(щільно закрийте вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, щілини в рамах вікон 
та дверей заклейте), чим зменшите можливість проникнення парів (аерозолів) НХР у 
приміщення. 

• Засоби прийому повідомлень органу ЦЗ (приймач проводового мовлення,  радіо-
приймач в УКХ діапазоні (67,04 мГц) або в ФМ діапазоні (103,3 мГц) чи телевізор на 
телеканалах УТ-1 або “Львівське телебачення”) тримайте постійно  увімкненими.   
Чекайте повідомлень органу ЦЗ щодо подальших дій, продовжуйте виконання заходів 
безпеки.  
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• У разі ускладнення обстановки можлива централізована евакуація людей в 
безпечне місце, тому завчасно підготуйтеся до неї – зберіть необхідні документи, 
цінності, ліки, продукти, запас питної води та інші необхідні речі у валізу, підготуйте 
одежу.  

• З прибуттям на нове місця перебування, дізнайтеся у місцевих органів державної 
влади адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.  

• Вийшовши із зони забруднення, зніміть верхній одяг, ретельно вимийте очі, ніс 
та рот, по можливості прийміть душ.  

• При підозрі на ураження НХР уникайте будь-яких фізичних навантажень, 
необхідно пити велику кількість рідини (чай, молоко, сік, вода) та звернутися до 
медичного закладу.  
 
 

7. 
Дії населення в умовах НС природного характеру 

(хуртовини, снігові замети, снігові  лавин, ожеледиця) 
 

Хуртовини, снігові замети 
Хуртовина (завірю́ха, заметі́ль, мете́лиця, сніговій) — атмосферне явище, що 

являє собою  перенесення  вітром  снігу над  поверхнею  землі з погіршенням  видимості.  
Хуртовини зменшують видимість на дорогах, заважають роботі транспорту. 

У хуртовині може брати участь як сніг, що лежить на землі, так і сніг, який падає 
з хмар. За цією ознакою розрізняють: 

• поземок, коли більшість сніжинок піднімається на кілька сантиметрів над 
сніжним покривом 

• низову завірюху, якщо сніжинки піднімаються до 2 м і вище; 
• верхову або загальну завірюху — випадання снігу при сильному вітрі. 
Снігові замети  — наметена вітром кучугура снігу. Виникають внаслідок хуртовин.  
Негативний вплив цих явищ приводять до того, що різко погіршується видимість, 

переривається транспортне сполучення як в місті, так і між населеними пунктами.  
З отриманням інформації  щодо хуртовини чи снігових наметів – необхідно: 
- обмежити (краще виключити) пересування, особливо на власному транспорті; 
- створити  необхідний запас продуктів, води, палива, в тому числі і для тварин; 
- виконати герметизацію житлових приміщень, щоб не надуло снігу, а також це 

допоможе зберегти тепло і зменшить витрати палива. 
Особливу небезпеку снігові замети створюють для людей, захоплених у дорозі, 

далеко від людського житла. заметені снігом дороги, втрата видимості викликають 
повну дезорієнтацію на місцевості. 

Якщо негода застала вас у дорозі під час руху на автомобілі: 
- не варто намагатися подолати снігові замети, необхідно зупинитися, повністю 

закрити жалюзі машини, укрити двигун зі сторони радіатора; 
- по можливості встановити автомобіль двигуном у навітряний бік; 
- періодично виходити із автомобіля, розгрібати сніг, щоб не опинитися похованим 

під снігом. Не занесений снігом автомобіль - хороший орієнтир для пошукової групи. 
- двигун автомобіля необхідно періодично прогрівати для уникнення його розморо-

жування (при використанні води у системі охолодження двигуна); 
- при прогріванні двигуна автомобіля важливо не допускати проникнення в кабіну 

(салон) вихлопних газів; необхідно слідкувати, щоб вихлопна труба не завалювалася снігом; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3
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- якщо на дорозі разом опинилося декілька чоловік (на декількох 

автомобілях), доцільно зібратися разом і використовувати один автомобіль як 
укриття; із системи охолодження двигунів решти автомобілів варто злити воду; 

- ні в якому разі не можна залишати укриття - автомобіль у сильний снігопад 
(хуртовину), бо орієнтири, які здавалися надійними з першого погляду, через декілька 
десятків метрів можуть бути загублені і ви можете повністю втратити орієнтацію на 
місцевості. 

 

Дії після стихійного лиха: 
Якщо в умовах сильних заметів ви виявилися блокованими у приміщенні: 
- обережно, без паніки з'ясуєте, чи немає можливості вибратися з-під заметів 

самостійно (використовуючи наявний інструмент і підручні засоби); 
- якщо самостійно розібрати сніжний замет не вдається, спробуйте встановити зв'язок 

з рятувальними підрозділами; 
- увімкніть радіоприймач (телевізор) і виконуйте вказівки місцевої влади; 
- прийміть заходи щодо збереження тепла, ощадливо використовуйте продовольчі 

запаси. 
 

Снігова лавина 
Снігова лавина – зміщення снігових мас під дією своєї ваги. Характеризується 

швидким, раптовим рухом снігу та (або) льоду вниз стрімкими схилами гір.  
Основна небезпека снігових лавин проявляється у вигляді ударної дії на людей та 

на перешкоди (споруди, будівлі, системи життєзабезпечення).  
Дії  при загрозі снігової лавини. 
• Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про обстановку 

та рекомендації про порядок дій. Лавини сходять майже після кожного снігопаду. 
• Запам’ятайте, що від снігової лавини можна врятуватися лише уникнувши її – 

вийти з небезпечної зони в безпечну зону (місце), для чого: 
- підготуйте документи, одяг та зберіть найбільш необхідні й цінні речі, 

невеликий запас харчів на декілька днів, питну воду, медикаменти, ліхтарик, 
радіоприймач; 

- вимкніть електро- та водопостачання, закрийте газові крани, загасіть вогонь у грубах; 
- закрийте щільно вікна, двері, вентиляційні та інші отвори; 
- винесіть із будинку легкозаймисті та отруйні речовини (можна в погреб); 
- виходьте в безпечне місце за командою (маршрут повинен бути відомим всім). 
• Любителям мандрувати зимою: не виходьте у гори в снігопад та у негоду, 

стежте  у горах за зміною погоди, уникайте місць можливого сходження лавин . 
. 

Дії  у разі сходження  снігової лавини. 
• Зберігайте спокій, уникайте паніки, при необхідності надайте допомогу 

інвалідам, дітям, людям похилого віку та сусідам.  
• Почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно заховайтеся за 

скелю, дерево, ляжте на землю, захистіть руками голову, притисніть коліна до 
живота, орієнтуючи своє тіло за рухом лавини і дихайте через одяг. 

• Вас захопила та зносить лавина: 
     - виконуйте плавальні рухи і тримайтесь, по можливості, з краю лавини, де 

швидкість  руху менша; 
  - спробуйте створити простір навколо лиця і грудної клітини у разі зупинки 

лавини – це допоможе вашому диханню; 
  - не кричіть, якщо виявились ви всередині лавини, сніг повністю поглинає 

звуки, а крик та безглузді рухи лише позбавлять вас сил, кисню та тепла; 
  - не панікуйте та не дозволяйте собі заснути, пам’ятайте, що вас шукають і 
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можуть врятувати протягом деякого часу. 

Дії після сходження снігової лавини 
• Повідомте, по можливості, про лихо органи місцевої влади найближчого 

населеного пункту, якщо ви опинилися поза зоною сходу лавини. 
• Зберігайте спокій, оцініть ситуацію. 
• Вибравшись з-під лавинного снігу обстежте своє тіло, зверніться до лікаря, 

навіть якщо ви вважаєте себе здоровим. 
• Допоможіть постраждалим, при потребі викличте медичну допомогу. 
• Допоможіть, при потребі, рятувальникам у пошуку і рятуванні  потерпілих.  
• Повідомте своїх родичів про свій стан та місцеперебування. Не користуйтеся 

довго телефоном, окрім як для повідомлення про серйозну небезпеку.  
• Переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Перевірте зовнішнім 

оглядом стан мереж електро-, газо- та водопостачання – користуватися ними можна 
тільки при вашій повній впевненості в їх справності.  

• Тримайтеся подалі від будинків, стовпів електромереж, високих парканів. 
• Не поспішайте з оглядом населеного пункту, не відвідуйте зони руйнувань, 

якщо там не потрібна ваша допомога. 
Ожеледиця. 

Ожеле́диця (ожеледь,  ожеле́да) — тонкий шар льоду на земній поверхні, що 
утворюється після дощу або відлиги при зниженні температури; також прозорий шар 
льоду, що утворюється внаслідок замерзання крапель мряки чи дощу на поверхні 
землі або предметів при температурі від 0 до -6 °C. 

Внаслідок ожеледиці значно погіршується зчеплення: 
- підошов взуття  людини з дорогою, що призводить до їх падіння та травмування; 
- коліс транспорту з поверхнею доріг, що різко збільшує кількість автоаварій. 
Щорічно в Україні реєструється десятки тисяч травмувань, пов'язаних з ожеледдю. 
Як уберегтися від значних неприємностей у період ожеледиці?: 
• Змайструйте на підошви та каблуки вашого взуття "льодоступи": - прикріпіть 

на каблук перед виходом шматок поролону (за розмірами каблука) або 
лейкопластиру; - наклейте лейкопластир чи ізоляційну стрічку на суху підошву і 
каблук (хрест-навхрест або східцем) і перед виходом натріть піском (на один - два дні 
вистачає);  

• Натріть наждаковим папером підошву перед виходом, а краще прикріпіть його 
на підошву (але від води піщини наждакового паперу рано або пізно обсипаються), 
намажте на підошву клей типу "Момент" та поставте взуття на пісок, після цього 
сміливо виходьте на вулицю.  

• Пам'ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої чи іншої м'якої 
основи та без великих каблуків.  

• Людям похилого віку краще в "слизькі дні" взагалі не виходити з будинку. Але 
якщо потреба змусила, не соромтеся взяти палицю з гумовим наконечником або з 
шипом. Якщо у вас з собою торба, то вона повинна бути тільки такою, що можна 
носити через плече. Пам'ятайте, що 2/3 травм люди старші 60 років одержують при 
падінні.  

• Не виходьте без потреби на вулицю, якщо ви слабкі та неспритні. Зачекайте 
поки не приберуть сніг і не розкидають пісок на обмерзлий тротуар.  

Як можна зменшити ризик травм у ожеледицю: 
• Будьте напоготові впасти. під час ходьби в такі дні. Ходіть не поспішаючи, ноги злегка 

розслабте в колінах, ступайте на всю підошву. Руки повинні бути не зайняті торбами.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%89
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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• При порушенні рівноваги - швидко присядьте, це найбільш реальний шанс 

утриматися на ногах.  
• Падайте з мінімальним збитком для здоров'я - відразу присядьте, щоб знизити висоту. 

У момент падіння напружте м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково 
перекотіться - удар, спрямований на вас, розтягнеться і витратить свою силу при 
обертанні.  

• Не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і 
більш важких травм, особливо переломів.  

• Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, 
вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що додає травмувань.  

• Не прогулюйтеся близько до проїжджої частини дороги. Можна впасти та 
вилетіти на дорогу, а автомобіль може виїхати на тротуар.  

• Не перебігайте проїжджу частину дороги в ожеледицю. Пам'ятайте, що у 
ожеледицю значно збільшується гальмовий шлях машини і падіння перед автомобілем, 
що рухається, приводить як мінімум до каліцтв, а можливо і до загибелі.  

• Небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп'яніння 
травми частіше всього важкі, всупереч переконанню, що п'яний падає завжди вдало. 
У стані сп'яніння люди не так чутливі до болю і при наявності травми своєчасно не 
звертаються до лікаря, що завдає згодом додаткові проблеми та неприємності.  

• Взимку тримайтеся ближче до середини тротуару, подалі від будинків через 
небезпеку падіння бурульок, особливо  у період танення льоду та снігу.  

8. 
Правила безпечної поведінки на льоді. 

Дії в умовах провалу під лід 

Чимало радості взимку приносить зимова риболовля чи катання на ковзанах (при 
відсутності поблизу спеціально залитого  катка) . Однак перебування на льоді дуже 
небезпечне через загрозу провалу під лід, тому потрібує  чіткого виконання визначених 
правил поведінки на льоду, а саме: 

1. Спускатися з берега на лід слід дуже обережно, адже він може нещільно 
з’єднуватись із сушею, можливі тріщини. Заздалегідь подивіться , чи немає підозрілих 
місць, де лід тонкий  (поблизу кущів, очерету, під кучугурами, а також у місцях,  де 
водорості  вмерзли у лід). Перші кроки треба  робити, не відриваючи підошви від 
льоду. Забороняється виходити на тонкий лід.  

2. Міцність льоду перевіряють товстою палицею (жердиною), ударяючи нею (2-3 
рази в одне і те саме місце) якнайдалі від себе. Якщо після удару палицею по ньому 
з’являється вода (лід пробивається)  – це значить що лід недостатньо міцний. 
Потрібно припинити рух і повертатися назад своїми слідами (там міцність льоду вже 
перевірена).  

Категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами ніг.  
3. На водоймах безпечним вважається лід (при температурі повітря нижче 0): 
- для одного пішохода – товщиною не менше 7 см; 
- для групи людей – товщиною не менше 15 см; 
- для масового катання на ковзанах - товщиною не менше 25 см. 
Для заміру товщини льоду пробийте лунки на різні боки місця відпочинку,  

переправи (рекомендована відстань між ними 5 метрів) і проміряйте товщину льоду. 
Майте на увазі, що лід складається з двох прошарків – верхнього (каламутного) і 
нижнього (прозорого і міцного). Виміряти точну товщину льоду можна лише знявши 
спочатку верхній прошарок. 
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4. Катайтесь на ковзанах лише у перевірених та обладнаних місцях. 

Забороняється самостійно кататися на льоду дітям без нагляду дорослих. 
5. Під час підльодного вилову риби не рекомендується на невеликому майданчику 

пробивати багато лунок, стрибати і бігати по льоду, скупчуватись у групи. Пробивати 
ополонки одну від одної на відстані 4-5 м. Не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто 
далеко від берега, яке б клювання там не було. 

Кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку 12-15 метрів із великою 
глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою дошку або велику гілку. 

5. При переході замерзлої водойми необхідно користуватися прокладеними стежками. 
Під час групового переходу льодом необхідно йти на відстані 5-6 м один від одного й 
уважно стежити за тим, хто іде попереду.  

6. Якщо лід почав тріщати та з’явилися характерні тріщини - негайно виходьте на берег. 
Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг  від льоду 

У випадку, якщо Ви провалились під лід:  
• Не піддаватися паніці, широко розкинути руки по краям пролому та утримуватися на 

плаву, уникаючи занурення з головою;  
• Покличте на допомогу, дійте рішуче й не лякайтеся;  
• Намагайтеся не обламувати край льоду, без різких рухів вибирайся на лід, 

наповзаючи грудьми та по черзі витягаючи на поверхню ноги, головне пристосовувати своє 
тіло, щоб воно займало найбільшу площу опори; 

• Вибравшись із льодового пролому, необхідно перекотитися і відповзти в той бік, 
звідки ви прийшли, де міцність льоду вже відома;  

• Далі необхідно переодягнутися, виконайте будь-які фізичні вправи щоб зігрітися.  
Якщо на ваших очах під лід провалилася людина: 
•  Негайно крикніть, що ви йдете на допомогу.  
• Підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть 

на них. Наближайтесь до ополонки тільки повзком широко розкидаючи при цьому руки.  
• Не підповзаючи до самого краю ополонки (за 3-4 метри), киньте потерпілому 

наявні у вас та пов’язані між собою ремені, шарфи, дошку чи жердину, санки або 
лижі, при цьому так, щоб він ухватився за них.  

•  Витягши потерпілого на лід, разом з ним повзком повертайтесь на берег. 
•  Якщо ви не один, тоді узявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і 

рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і швидко - постраждалий швидко мерзне в 
крижаній воді, мокрий одяг тягне його донизу. 

•  Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід  і 
повзіть з небезпечної зони до берега.  

•  Витягнувши потерпілого на берег, укрийте його під вітру і якнайшвидше   доставте в 
тепле місце та надайте йому першу допомогу, необхідну при охолодженні організму, 
викличте швидку допомогу.   

Пам'ятайте! Відправлятися на водойми поодинці небезпечно! 

9. 
Правила безпечної поведінки в умовах аномально низьких температур повітря. 

 

На порозі зима з холодами, отож на часі тема таких сезонних НС як 
переохолодження,  відмороження  чи взагалі  замерзання. Сьогодні непоінформована 
людина може безапеля-ційно заявити, що фатальні наслідки морозу не загрожують 
сучасній людині і всі трагедії, спровоковані відмороженням, у минулому. Тай  клімат в 
Україні м’який, порівняно з північними країнами. Але загрозу низької температури 
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ігнорувати не можна. За статисти-кою, від обморожень в Україні щорічно 
страждають  тисячі людей. 
  

Переохолодження 
Переохолодження – це загальна дія холоду на організм. Вона спостерігається при 

тривалому перебуванні людини в середовищі з температурою нижче 4 C, у сполучені 
з порушеною терморегуляцією (алкогольне сп’яніння, отруєння, коматозний стан та 
інше). Ступінь і швидкість переохолодження залежить від адаптації організму до 
холоду. Чим довше людина перебуває на холоді, тим менше її захищає одяг та взуття, 
тим сильніше знижується фізіологічний захист організму від негативної дії  низьких 
температур. 

Особливо часто переохолодження виникає при аваріях на воді. Допустимий час 
пере-бування людини у воді: 5-8 хвилин при температурі води нижчій ніж 2о С; 10-15 
хвилин  при температурі води 2-3о С; 210-270 хвилин  при температурі води 10-15о С. 

Ознаки переохолодження: озноб, тремтіння, синюшність шкіри, губів, зниження 
температури тіла, загальна слабкість, біль у пальцях рук і ніг, поява “гусячої шкіри”, 
гикавка, позіхання, сонливість,  поверхневе дихання, потьмарення свідомості, апатія, .  

Наслідками переохолодження, як правило,  – відмороження  чи замерзання.  

Замерзання  -  смерть від поступового охолодження всього тіла до рівня температури, 
несумісної з життям. Під впливом холоду гальмується та затухає не тільки діяльність 
нервів шкіри, а й функції всієї нервової системи взагалі – втрачається свідомість, 
уповільнюється і потроху стихає дихання, рідше скорочується серце, уповільнюється і 
припиняється пульсація кровоносних судин.  Смерть настає задовго до того, як 
задубіють тканини та рідини людського тіла. Ось чому слово “замерзання” не досить 
точно визначає стан і смерть людини при загальному охолодження її тіла. 

Відмороження 

Відмороження – місцеве ушкодження тканини, викликане впливом на них низьких 
температур. У найважчих випадках трапляється омертвіння окремих ділянок кінцівок, 
вух, носа. Важливо знати, що саме оніміння або втрата чутливості шкіри є характерною 
ознакою відмороження, що починається. Трапляється, що перехожому вказують на 
побіліле вухо чи ніс... На цій стадії людина може почуватися чудово, але шкіра вже 
почала втрачати чутливість. 

В залежності від умов при яких проходить вплив холоду розпізнають 3  види  
ідмороження: 

1. Відмороження виникаючі при температурі   t < 0 С, для яких характерне ураження 
кінцівок пальців, вух, носа, щок, підборіддя; 

2. Відмороження при температурі  t  > 0 C, виникає внаслідок тривалого впливу 
низької температури у сполученні з високою вологістю. Як правило, при цьому настає 
відмороження ступень, що знаходяться у мокрому взутті, або інших частин тіла через 
аналогічний вплив. 

3. Відмороження контактного характеру, що виникає при дотику до дуже холодних 
металевих предметів. 

В залежності від глибини ураження тканини, відмороження поділяють на 4 ступені: 
І (легка) – коли пошкоджується поверхневий шар шкіри – епідерміс, почервоніння, 

набряк тканин; 
ІІ (середньої важкості) – утворення пухирів, заповнення їх каламутною рідиною;; 
ІІІ (важка) – омертвіння шкіри та утворення струпів; 
ІV  ( дуже важка) – змертвіння шкіри і прилеглих тканин, включаючи кістки. 
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Невідкладна допомога ( перша медична допомога) при відмороженні. 
- максимально швидке відігрівання  уражених холодом ділянок шкіри з метою 

відновлення кровообігу в цих зонах. Пропонується зігрівання тканин занурюванням 
уражених частин тіла у воду, підігріту до температури 30 – 44 C, на 15 – 20 хвилин. 

- при неможливості зігрівання теплою водою потрібно протирати етиловим 
спиртом дотримуючись заходів безпеки, направлених на запобігання механічного 
ушкодження відшарованої шкіри та інфікування; 

- після цього, відморожену частину тіла слід висушити і накласти асептичну 
пов’язку, покрити теплим одягом; 

- дати потерпілому гарячий чай , каву, а мокрий одяг та взуття замінити сухим; 
- швидка госпіталізація потерпілого, а якщо це неможливо, то переміщення його в 

тепле приміщення    
- якщо  не настали зміни в тканинах, то відморожені місця протирають спиртом, 

горілкою (одеколоном) і обережно  розтирають ватним тампоном, або вимитими 
сухими руками до почервоніння шкіри. 

Примітка: Використання снігу для розтирання відморожених ділянок не бажане, 
так як дрібні кристали льоду травмують шкіру, а присутній в снігові бруд інфікує 
відморожену ділянку. Занурювання уражених ділянок у холодну воду і поступове 
зігрівання постраждалого недопустимі. 

Перша допомога: 
- перенести потерпілого в тепле приміщення та повільно його зігрівати (чай, 

кава);  
- розтерти, зробити масаж ураженої ділянки чистими руками. Запам'ятай - не 

терти снігом!. 
- накласти пов'язку;  
- доставити потерпілого до лікувального закладу.  

 
10. 

Правила безпечної поведінки вдома, в громадських місцях, 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 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 
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(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. 
Правила безпечної поведінки в громадських місцях 

Громадське мі́сце — 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 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, 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, алей і будівельних майданчиків. 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; 
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• 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; 

•   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.  
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• 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  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. 

У разі небезпеки дзвоніть на тел. 102, або на національну гарячу лінію з питань 
попередження насильства над дітьми та захисту прав дітей – 500-500-33-50 . 

У межах України ці дзвінки безкоштовні. 
11. 

Правила безпечної поведінки при виявлені 
застарілих боєприпасів часів 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. 
 

12. 
Правила безпечної поведінки  при виявлені вибухонебезпечних 

та підозрілих на вибухові пристрої  предметів 
 

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, 
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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 на вибуховий пристрій 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.  
 
Інженер з охорони праці  
Львівського коледжу культури і мистецтв   С. Козак 
 

Вик. С. Козак,  
тел.. 236-72-88 


	(симптоми, шляхи передавання і варіанти захисту)

