
ЗАХІДНО – ДОНБАСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 

 

Витяг з Плану реагування 

 на надзвичайні ситуації 

 

 ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ НЕБЕЗПЕКИ.  

 

МОЖЛИВІ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

ПРИРОДНІ ЯВИЩА: 

- штормові (шквальні) вітри, урагани, смерчі, снігопади, сильні ожеледиці, а також 
сильні дощі (зливи). 

- підтоплення будівель і території (різниця геодезичного рівня корп. №1 відносно 
річки Вовча складає 6 м).  

- землетруси не характерні для регіону, але невеликі землетруси можливі за 
рахунок незначних сейсмічних явищ.  

 

ТЕХНОГЕННІ ЯВИЩА:  

Хімічна небезпекана 

- найбільш небезпечними є можливі аварії на Павлоградському хімічному заводі. 

- аварії на автомобільних шляхах та залізниці при перевезенні небезпечних 
речовин (хімічні, отруйні, вибухонебезпечні) [від корп. №2 до залізничних шляхів 
– 1,2 км. ].  

- аваріії на підприємствах, що використовують хімічно небезпечні речовини; 

Радіаційна небезпека 

- Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), розташована розташованому на 
відстані 150 км у південно-західному напрямку 

- об’єкти зберігання відходів підприємств по збагаченню уранової руди (на відстані 
90 км на північ).  

 

Вибухонебезпека Безпосередньо на території корпусу №2 розташована газова 
котельня, що є об’єктом потенційної небезпеки (ПНО). Також у навчальному процесі по 
підготовці зварювальників використовуються відповідні технології газові балони.  

Аварії на об’єтах життєзабезпечення (тепло, електро, водо та газо постачання) 

 

Надзвичайні ситуації, спричинені  

- МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИМИ ФАКТОРАМИ. 

- СОЦІАЛЬНИМИ ФАКТОРАМИ.  
 
  



Аналізуючи фактори небезпеки до уваги приймаються надзвичайні ситуації, які 
можуть виникнути на території ліцею: 

- підтоплення водою; 

- виникнення пожежі (займання) в поміщеннях або на прилеглих до будівель 
територіях; 

- вибух (газу, вибухового пристрою, обладнання); 

- отруєння небезпечними речовинами (у разі необачного поводження, умисного 
розповсюдження, чи техногенної аварії) 

- радіоактивне забруднення та зараження місцевості в разі аварії на АЕС; 

- виникнення масових інфекційних захворювань; 

- зруйнування будівель та комунікацій внаслідок природнього стихійного лиха, 
вибуху або техногенної аварії;  

- стихійні лиха, що спричиняються явищами природи (смерчі, шквали, урагани, 
снігові замети) і є загрозою життєдіяльності людей; 

- аварії на мережі енерго-тепло-водо-газопостачання; 

- терористичний акт, у тому числі захоплення заручників або загроза нанесення 
шкоди.  

 
Про загрозу та виникнення регіональних (державні, місцеві) надзвичайних ситуацій 
радіаційного, хімічного, бактеріологічного зараження та інших видів небезпеки ліцей 
отримує повідомлення від: 

- місцевого віділу з питань НС та ЦЗ  
- оперативного чергового ДСНС України в Дніпропетровській обл. 
- по радіо, телебаченню, через пресу, якщо дозволяє час.  

 
У разі виникнення надзвичайної ситуації безпосередньо не території ЗДПЛ аналіз 
обстановки проводить керівництво та комісія ТЄБ і НС ліцею, на підставі чого оцінку 
події дає директор, керівник цивільного захисту ліцею.  
 
 
 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ  ПРИ  ВИНИКНЕННІ  НАДЗВИЧАЙНОЇ  СИТУАЦІЇ  В  ЗДПЛ. 
 

- запобігання; 
- оповіщення; 
- взаємодія з рятувальними службами; 
- евакуація; 
- локалізація; 
- надання допомоги потерпілим (медічна, психологічна); 
- проведення аварійно-ремонтних робіт. 

 
 

ПОЖЕЖНИКИ, рятувальна служба ДСНС 101 

ПОЛІЦІЯ 102 

ШВИДКА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 103 

ГАЗОВА АВАРІЙНА СЛУЖБА 104 

 

 



 ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

 
При загрозі виникнення підтоплення 
Отримавши повідомлення про загрозу затоплення від управління з питань НС необхідно: 
- зібрати працівників, довести до них обстановку та поставити завдання у відповідності до 

розпорядження управління з питань НС; 
- видати попереднє розпорядження щодо організації всіх видів забезпечення можливих дій; 
- погодити з відділом з питань НС послідовність та порядок евакуації із зони затоплення; 
- зосередити на верхніх поверхах м’який інвентар та наочне приладдя; 
- відключити електрику, газ, воду; 
- евакуювати працівників і членів їх сімей.  

 
При снігових бурях, ураганах, смерчах та інших стихійних лихах 
Отримавши попередження про можливі лиха, необхідно: 
- довести до працівників обстановку та поставити завдання у відповідності до розпорядження 

регіональних органів управління з питань НС; 
- організувати герметизацію приміщень; 
- організувати укріплення окремих елементів будинків; 
- підготовити засоби аварійного освітлення; 
- створити запас питної води та продуктів харчування; 
- під час бурі або інших стихійних лих заборонити вихід із приміщення; 
- доповісти начальнику відділу освіти про наслідки стихійного лиха.  

 

При аварії на АЕС чи розповсюдженні радіаційного зараження 

Отримавши повідомлення з управління з ПНС та ЦЗН: « Увага! Говорить штаб цивільної 
оборони! Громадяни! Сталася аварія на АЕС! У населених пунктах очікується випадання 
радіаційних опадів. Населенню району необхідно знаходитись в приміщенні, провести 
додаткову герметизацію приміщень та продуктів харчування. Прийняти йодистий препарат. У 
подальшому діяти відповідно за вказівками штабу ЦЗ».  

Необхідно: 
- укрити учнів в захисні споруди, або при неможливості зайняти ЗС залишатися в приміщенні 

та провести додатково його герметизацію (затулити вікна, двері, горища, димохід та 
заклеїти в них щілини); 

- організувати прийняття йодистого препарату; 
- ввести режим радіаційного захисту; 
- згідно з вказівками штабу ЦЗ області організувати евакуацію учнів,працівників і членів їх 

сімей.  
 

При аварії на з викидом небезпечних речовин (СДОР, ХНР).  

Отримавши повідомлення штабу ЦЗ про аварію з викидом ХНР та небезпеку хімічного 
зараження, необхідно : 
- негайно вивести всіх із зони зараження в небезпечне місце; 
- вихід із зони хімічного зараження здійснювати в сторону перпендикулярну направлення 

вітру, уникаючи переходу через тунелі, яри (в низинах концентрація СДОР вище); 
- у разі неможливості негайно вийти із зони зараження, залишатися в приміщенні та провести 

додаткову його герметизацію; 
- проведення заходів по герметизації приміщень (зачиняються та герметизуються вікна, 

двері, інші відкриті отвори, тощо);  
- силами працівників закладу приготування необхідних розчинів для змочування пов’язок та 

масок;  
- підготовка медичного пункту для надання першої медичної допомоги потерпілим;  
- проведення заходів з охорони приміщень закладу та недопущенню виходу людей за межі 

приміщень та укриттів;  
- створення запасів питної води та продуктів харчування і перенесення їх в місця, які не 

підпадають під забруднення;  



- організація проведення дегазації приміщень після зниження рівня концентрації ХНР;  
- організувати евакуацію учнів після проходження первинної хмари забрудненого повітря в 

безпечне місце; 
- при підозрі на отруєння СДОР виключити фізичне навантаження, дати багато пити (чай, 

молоко, сік) та викликати лікаря.  

 

При забрудненні ртуттю, її парами: 
- повідомити штаб ЦЗ району (міста) та санепідемстанцію; 
- вивести учнів із забрудненої території і виключити доступ до неї; 
- зробити механічне вилучення ртуті (збирання вакуумною відсоскою); 
- організувати демеркуризацію і санітарний контроль за її проведенням (утримання парів 

ртуті в повітрі приміщення після демеркуризації не більше 0,0003 мг/м куб. ; 
- повторний контроль за утриманням парів ртуті зробити двічі з інтервалом 7 днів; 
- до проведення занять в приміщенні приступати лише після дозволу місцевої адміністрації.  

 

При виникненні пожежі в помешканнях ЗДПЛ.  
- негайно подзвонити за телефоном 101 і викликати пожежну службу та евакуювати учнів і 

працівників у безпечне місце згідно з схемою евакуації; 
- організувати винос майна та документації в безпечне місце та надати охорону; 
- проконтролювати, щоб усі учні і працівники були евакуйовані із зони пожежі в безпечне 

місце; 
- організувати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння до прибуття 

пожежної служби; 
- організувати зустріч пожежних підрозділів; 
- при рятуванні потерпілих із приміщення, що горить, та гасінні пожежі дотримуватися 

правил: 
1) перш, ніж увійти у палаюче приміщення, охоплене полум’ям, накритися з 

головою мокрим покривалом; 
2) відчиняти двері в задимлене приміщення обережно, щоб запобігти спалаху 

полум’я від швидкого припливу свіжого повітря; відчиняючи двері, знаходитися 
з боку по ходу дверного полотна; 

3) у сильно задимленому приміщенні рухатись зігнувшись або повзком; 
4) для захисту від чадного газу використовувати протигази, або дихати через 

зволожену марлеву маску чи тканину.  
 
Пам’ятайте: 
- постраждалі в задимленому поміщенні можуть знаходитись на підлозі, діти можуть 

ховатися під ліжками,в шафах, забиватися в куток; 
- якщо на вас загорівся одяг, лягайте на землю і перекочуючись збийте полум’я, бігти не 

можна це ще більше роздує полум’я ; 
- побачивши людину в одязі, що горить,накиньте на неї пальто, плащ або покривало і щільно 

притисніть; на місце опіку накласти пов’язку та відправити в лікарню; 
- вогнегасні речовини направляти в місця найбільш інтенсивного горіння: не на полум’я , а на 

поверхність охоплену полум’ям; 
- якщо горить електропроводка, то спершу відключити рубильник,а потім гасити; 
- виходити із зони пожежі в навітряну сторону.  

 

 
При виникненні пожежі поблизу ЗДПЛ.  
Необхідно: 
- з’ясувати характер, місце виникнення пожежі та можливість її наслідків для ліцею; 
- організувати чергування з метою гасіння можливого запалення споруд ЗДПЛ; 
- при необхідності евакуювати учнів, працівників та винести майно в безпечне місце.  

 
 
  



При виникненні надзвичайних ситуацій епідеміологічного характеру 
У разі виникнення і розповсюдження групових та масових інфекційних захворювань необхідно: 
- забезпечити виконання заходів та рекомендацій органів охорони здоров’я по профілактиці 

попереджень інфекційних захворювань; 
- посилити контроль за дотриманням гігієни та протиепідемічного режиму та стану здоров’я 

дітей з метою активного виявлення захворювань; 
- у разі захворювання дитини або працівника негайно ізолювати його та організувати 

обстеження фахівцями лікувально-профілактичного закладу; 
- забезпечити захист продуктів харчування та питної води від зараження; 
- організувати лабораторну перевірку питної води та продуктів харчування, що є; 
- посилити контроль за регулярним профілактичним обстеженням працівників їдальні; 
- щоденно проводити дезінфекцію приміщення, звернути особливу увагу на побутові об’єкти; 
- щоденно доповідати начальнику відділу освіти про захворюваність у навчальному закладі; 

 
 
У разі загрози та виникнення аварії на мережах водо-, тепло-, електро-, газопостачання 
- отримання інформації про аварію;  
- оповіщення і збір працівників закладу та постановка завдань на проведення термінових 

заходів по ліквідації аварії;  
- уточнення порядку управління та взаємодії з відповідною службою; 
- відключення водо-, газо-, електро- постачання (за необхідністю);  
- проведення заходів з ліквідації аварії силами аварійно-технічної ланки та із залученням 

фахівців відповідного підприємства;  
- проведення заходів з охорони приміщень закладу та недопущенню знаходження людей в 

небезпечній зоні;  
- визначення порядку безаварійного припинення роботи закладу (у разі необхідності); 
- створення запасів питної води (при аварії на водопровідних мережах);  
- підготовити засоби аварійного освітлення; 
- надання першої медичної допомоги потерпілим (у разі необхідності);  
- організація приведення приміщень у належний стан після ліквідації наслідків аварії; 
- постійне інформування відділу освіти про обстановку, прийняті рішення та хід здійснення 

заходів (робіт).  
 
 
 
 
Дії, у разі виникнення надзвичайної ситуації терористичного характеру 
 
Першочергові дії 

1. Не допустити паніки в установі; 
2. Не допустити розповзання слухів; 
3. Докласти про факт теракту по телефону 102. Зайвих дзвінків в оперативні служби 

робити не треба (правоохоронні органи самостійно оповіщають взаємодіючі служби).  
4. Провести організовану евакуацію по заздалегідь відпрацьованих сигналах (типу 

«Навчальна пожежна тривога! Усім залишити будинок» тощо).  
 
В залежності від дій терористичного характеру персоналу та здобувачам освіти притримуватися 
наступних рекомендацій 

 
У випадку виявлення предметів, що викликають підозру: 

- не намагатися самостійно приймати будь які дії до їх огляду або транспортування;  
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

• торкати і переміщати підозрілі предмети;  
• заливати рідинами, засипати ґрунтом, накривати будь якими матеріалами 

цей предмет;  
• користуватися радіо апаратурою поблизу підозрілого предмета;  
• робити температурний, звуковий, механічний і електромагнітний вплив.  

- негайно повідомити в поліцію по телефону: 102 та оперативного чергового Управління 
Служби безпеки України в області: (056) 744 85 19;  



- до прибуття співробітників поліції силами своїх співробітників обмежити доступ до 
предмета сторонніх осіб;  

- при необхідності вжити заходів до евакуації учнів, службовців, документації і т. п. на 
безпечну відстань від ймовірного місця здійснення теракту поза зоною можливо 
вражаючої дії підозрілого предмета;  

- забезпечити оточення небезпечної зони.  
- забезпечити безперешкодний під'їзд до місця виявлення предмета автотранспорту 

правоохоронних органів, медичних, пожежних і інших служб;  
- до моменту прибуття оперативно-слідчої групи забезпечити присутність осіб, що 

знайшли знахідку.  
 
Порядок прийому повідомлень, що містять погрози терористичного характеру, по 
телефону і письмово.  
При отриманні загрози по телефону: 

- терміново передати отриману інформацію чергову службу СБУ або поліції. Зафіксувати 
у письмовій формі зміст та характер погрози, особливості передачі (шумовий фон, стать 
погрожувала, особливості мовлення – тембр голосу, акцент, наявність жаргонних, 
професійних та діалектних виразів тощо); 

- виконати вимоги правоохоронних органів щодо організації дій на основі отриманої 
інформації; 

- забезпечити безперешкодний під’їзд до закладу автомашин правоохоронних органів, 
швидкої медичної допомоги, підрозділів ДСНС тощо; 

- після прибуття оперативно-слідчої групи керуватись вказівками її керівника.  
При отриманні загрози у письмовій формі: 

- забезпечити термінову передачу отриманої інформації в чергову службу СБУ або на 102.  
- забезпечити недоторканість усіх елементів кореспонденції (конверт, його вміст, текст 

погрози, комп’ютерний файл тощо) та їх збереження до моменту передачі 
представникам правоохоронних органів; 

- зафіксувати обставини, час та особливості отримання письмового повідомлення; 
- виконати вимоги представників правоохоронних органів щодо організації дій на основі 

отриманої інформації; 
- попередити працівників навчального закладу про факт отримання загрози та виклику 

оперативно-слідчої групи; 
- забезпечити безперешкодний під’їзд до закладу автомашин правоохоронних органів, 

швидкої медичної допомоги, підрозділів ДСНС тощо; 
- після прибуття оперативно-слідчої групи керуватись вказівками її керівника; 

 
При захваті заручників:  

- не допускати дій, що можуть спровокувати нападаючих до застосування зброї; 
- не допускати істерики і паніки, виконувати вимоги злочинців, не заперечуючи їм, не 

ризикуючи життям оточуючих. На виконання дій (сісти, встати, попити, сходити в туалет 
тощо) запитаєте дозволу в злочинців;  

- у разі поранення обмежити рух для запобігання додатковій втраті крові.  
У ході дій спецслужб по звільненню заручників:  

- лежати на підлозі обличчям вниз, голову закрити руками і не рухатися;  
- триматися по можливості подалі від дверей та вікон;  
- ні в якому разі не біжать назустріч працівникам спецслужб або від них, тому що Вас 

можуть прийняти за злочинця.  
 
У разі використання вогнепальної зброї:  

- почувши постріли треба лягти, обрати та перебратися до найближчого укриття не 
піднімаючись у повний ріст;  

- необхідно вжити заходів для порятунку дітей, при необхідності прикрийте їх своїм тілом;  
- по можливості повідомте про вказані події співробітників поліції.  
- якщо стрілянина в будинку, укриватися у окремих кімнатах, лягти на підлогу – 

знаходитися в житловій кімнаті небезпечно через можливий рикошет.  
 
 

 



 ЕВАКУАЦІЙНІ  ЗАХОДИ 

 
Територіальна евакуація 
 
Територіальна евакуація планується на випадок: аварії на атомній електростанції з 

можливим радіоактивним забрудненням території; усіх видів аварії з викидом сильнодіючих 
ядучих речовин, загрози підтоплення місцевості, лісових торфових пожеж, геофізичних 
гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками. У воєнний час — від уражаючих факторів 
зброї масового ураження, звичайної зброї.  

 
Рішення про проведення такої евакуації приймають: 
1) на державному рівні – Кабінет Міністрів України; 
2) на регіональному рівні – Дніпропетровська державна адміністрація; 
3) на місцевому рівні – Павлоградські місцеві органи (виконком, комісія ТЕБ і НС); 
 

 
Для здобувачів освіти та працівників ліцею, а також для членів їх сімей евакуація 
проводиться зі збірного пункту евакуації (ЗПЕ) № 9, розташованого у школі № 19, за 
адресою вул. Малиновського, 2. (схема розташування у додатку 1). Безпосередньо 
організацією евакуаційних заходів займається евакуаційна комісія ліцею. 

 
При цьому потрібно виконати слідуючи дії: 

- по можливості загерметизувати помешкання, закрити вхідні двері на замок;  
- взяти з собою документи, гроші, одяг, цінності, запас їжі;  
- відключіть електрику, газ, воду, загасіть в печі вогонь;  
- надавати допомогу в евакуації літнім, важко хворим людям та дітям;  
- повернення в залишене приміщення тільки після дозволу відповідальних за евакуацію 

осіб.  
  
 

Об’єктова евакуація 
 

 У разі виникнення небезпеки у приміщеннях, спорудах або на території ліцею 
проводиться об’єктова евакуація. Оперативне рішення про це приймає директор ліцею, його 
заступники чи черговий, а також безпосередні свідки надзвичайної ситуації.  
 

Для проведення безпечного в евакуації – діяти згідно з планами евакуації, розробленими 
для конкретної будівлі (схеми і плани розташовані у вигляді стенду на кожному поверсі та на 
шляхах до запасних виходів). При цьому необхідно: 
- Негайно і спокійно оголосити про термінову евакуацію в усіх приміщеннях та всьому 

персоналові офісу. Відкрити всі евакуаційні виходи.  
- Відвести евакуйованих людей на безпечну відстань від будівлі, зібрати їх разом.  
- Сповістити про надзвичайну ситуацію відповідні спеціальні рятувальні служби.  
- Перерахувати всіх евакуйованих з будівлі людей, поіменно звірити їхню наявність.  
- У разі виявлення відсутності когось із працівників, негайно з'ясувати хто та де його востаннє 

бачив і передати цю інформацію представникові пожежної хорони, яка прибула на гасіння 
пожежі.  

- У разі пожежі – негайно організувати її гасіння із застосуванням вогнегасників та (за 
потреби) внутрішніх пожежних кранів.  

- Якщо немає прямої загрози, евакуювати: печатку, штампи, готівку, яка є в касі, обліково-
бухгалтерську, навчальну документацію, договори, акти, носії з інформацією; легконосимі 
матеріальні цінності.  

- Місце зустрічі рятувального підрозділу (пожежники, медики, правоохоронці) – біля входу 
(в’їзду) будівлі.  

- Той, хто зустрічає має інформувати керівника підрозділу, який прибув за викликом, про 
таке: чи весь персонал евакуйований з будівлі; де виникла небезпека, можливі напрямки ії 
поширення, наявні засобі пожежогасіння; надавати будь-яку довідкову інформацію на 
вимогу представників пожежної охорони.  


