
Як діяти коли оголошена повітряна тривога 
 
У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (із змінами) в країні 
введено воєнний стан.  

Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися 
конституційні права і свободи людини та громадян також вводиться ряд заборон. 

Внаслідок військової агресії російської федерації та в результаті нанесення неодноразових 
артилерійських, ракетних та інших обстрілів по території держави в тому числі об’єктах 
критичної інфраструктури (об’єктів з масовим перебуванням людей, багатоповерховим 
житловим будинкам, країні нанесено великі матеріальні збити. 

Поряд з цим, нанесення російською федерацією артилерійських, ракетних та інших 
обстрілів по території держави супроводжується великою кількість жертв серед цивільного 
населення. 

27 червня російська армія завдала декілька ракетних ударів по місту Кременчук 
Полтавської області. Ракети влучили у торгівельний центр  "Амстор", після чого виникла пожежа, 
врешті торговий центр повністю згорів. У наслідок ракетного обстрілу за останньою інформацію 
знайдено 18 тіл загиблих і сім фрагментів. 21 людину вважають безвісти зниклою. Також у 
лікарнях перебувають 24 поранених. Серед постраждалих одна дитина з серйозною травмою. На 
місці рятувальники знаходять фрагменти тіл, приналежність яких має встановити експертизи. 

Бердичівським РУ ГУ ДСНС України у Житомирській області проводиться превентивна 
робота через засоби масової інформації, а також безпосередньо з громадянами, у тому числі з 
дітьми, щодо дотримання правил пожежної безпеки, мінної небезпеки, а також дій після 
отримання сигналу про повітряну тривогу.  

Проте, є прикрі випадки на території громад Бердичівського району, коли після отримання 
сповіщення про "ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ" керівниками/власниками переважної більшості 
об'єктів з постійним або тимчасовим перебуванням людей не вживаються заходи щодо 
припинення діяльності таких об'єктів та направлення оточуючих у безпечне місце. 

Враховуючи вищевикладене, та з метою мінімізації людських жертв серед цивільного 
населення, Бердичівське РУ ГУ ДСНС України у Житомирській області звертається до всіх 
мешканців та перебуваючих на території Андрушівської міської ради з проханням дотримуватися 
заходів під час сигналу "ПОВІТРЯНА ТРИВОГА". 

Сповіщення про повітряну тривогу: системи та способи, застосовні на території громади 

1. Для отримання сигналу про повітряну небезпеку по всій області спрацьовують системи 
звукового сповіщення. 

На території Андрушівської міської ради така система розміщена на адмінбудівлі міської 
ради, лісництво Червона гірка, маслосирзавод, Андрушівський РЕМ. 

Сигнал йде централізовано – безпосередньо із обласного штабу. Позаяк, наша місцевість 
не є повністю рівнинною та потужність системи має певні обмеження, сигнал від звукової 
системи можливо не чути на околицях міста. Про його чутність у селах старостівських округів – 
годі говорити. Тому, переконливо просимо всіх по максимуму – взяти до уваги та керуватися 
наступними способами сповіщення. 



2. Встановіть на телефоні мобільний додаток "ПОВІТРЯНА ТРИВОГА" Встановіть додаток на 
смартфон через: 

Google Play Market (https://bit.ly/3K5TQZH) – для Android 
AppStore (https://apple.co/3Mbe99S) – для iOS 

Також, ознайомтеся з інструкцією - як встановити додаток на Android: 
• надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження. 
• Виберіть область, у межах якої хочете отримувати сповіщення. 
• Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог. 
Додаток у разі загрози миттєво надсилатиме сповіщення системи цивільної 

оборони. Платформа працює без доступу до інтернету, краяни оперативно будуть повідомлені 
про надзвичайну ситуацію, навіть якщо на смартфоні ввімкнено беззвучний режим. 

Застосунок не потребує реєстрації та сповіщає про повітряну, хімічну, техногенну або інші 
види тривог системи цивільної оборони. Також у ньому є посилання на корисні чат-боти, котрі 
сприятимуть покращенню безпекової ситуації. 

Також в Андрушівській міській раді діють декілька телеграм каналів: Андрушівка. 
Інформація для ТЕР; andrushivka.info. 

Порядок дій при отриманні сигналу повітряної тривоги 

• вимкніть світло, перекрийте газ, візьміть з собою харчі, медикаменти, питну воду, 
документи. За можливості – допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам 
похилого віку; 

• якщо поряд із Вами немає споруд для укриття – не виходьте на вулицю, укривайтесь у 
власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях або у ванних кімнатах, у 
крайньому випадку – станьте у дверних пройомах; 

• не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку, оберніться спиною 
до вікон; 

• зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть ФМ радіо на частоті 101,6; 101,9 або 
107,2 МГц та дійте згідно вказівок військової адміністрації. 

Розрізняємо сигнали повітряної тривоги 

Якщо вилітає балістична ракета, відразу по всій території України йде перша сирена. 
Термін підльоту 5-10 хв. Якщо за цей час нічого не сталося, через певний час пролунає сигнал 
відбою - по системам звукового сповіщення, по радіо, в мобільних додатках. 

Якщо ж на протязі цих 5-10 хв хвилин йде друга сирена, то снаряди летять вже десь у наш 
регіон, але не обов'язково саме у наше селище, наприклад. Якщо сирена не вмовкає, то вже 
повітряна атака. 

 

Начальник відділу цивільного захисту 
Бердичівського PУ ГУ ДСНС України  
у Житомирській області області 
полковник служби цивільного захисту    Микола КОБИЛИНСЬКИЙ 
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