
  

Під час карантину, перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-
транспортного руху, чітко виконувати правила дорожнього руху: 

● рухатися тротуарами і пішохідними доріжками, дотримуючись правого боку; 

● за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїжджої частини, 
йти назустріч руху транспортних засобів; 

● переходити проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, зокрема 
підземних і наземних, а за їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або 

узбіч; 

● у місцях із регульованим рухом зважати тільки на сигнали регулювальника чи 
світлофора; 

● виходити на проїжджу частину з-за транспортних засобів упевнившись, що не 

наближаються інші транспортні засоби; 

● чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупинках), 

тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху; 

● на трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, можна 

виходити на проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая; 

● у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком 
червоного або синього кольору, чи спеціальним звуковим сигналом, потрібно 

утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її; 



● категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або 
поблизу неї ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або 

встановленими місцями; 

● рухатися по дорозі велосипедом можна тільки дітям, які досягли 16 років; 

мопеди й велосипеди повинні бути обладнанні звуковим сигналом та 

світлоповертачами: спереду — білого кольору, по боках — оранжевого, позаду — 
червоного; на голові у водія має бути захисний шолом; чітко дотримуватися 

правил дорожнього руху; 

● водіям мопедів і велосипедів заборонено: керувати транспортом із несправним 

гальмом і звуковим сигналом, у темну пору доби; рухатися автомагістралями, коли 

поряд є велосипедна доріжка; рухатися тротуарами і пішохідними доріжками; 
їздити не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей; перевозити пасажирів; 

буксирувати інші транспортні засоби; 

● для катання на інших засобах (скейтборд, самокат, ролики та ін.) обирати місце 
на дитячих майданчиках та ін., на проїжджу частину виїжджати заборонено; 

● учні повинні виконувати зазначені правила, а також інші Правила дорожнього 
руху України, знання про які отримані на уроках основ здоров'я; виховних 

годинах, предметних уроках; 

● перебувати поблизу залізничних колій дітям без супроводу дорослих 
заборонено; 

● учні, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти тільки в 
призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування. 

2.2.2. Під час карантину, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих 

установах, приміщеннях, транспорті, учні повинні чітко виконувати правила 
пожежної безпеки: 

● заборонено брати з собою вогненебезпечні предмети, що можуть спричинити 

пожежу (запальнички, сірники, петарди, бенгальські вогні, феєрверки, цигарки, 
легкозаймисті речовини, вогнезаймисту рідину та ін.); 

● користуватися газовою плитою вдома тільки зі спеціалізованим електричним 
приладом для вмикання під наглядом дорослих; 

● заборонено використовувати віконниці на вікна для затемнення приміщень і 

застосовувати горючі матеріали; зберігати бензин, газ та інші легкозаймисті 
горючі рідини, приносити їх до приміщення; застосовувати предмети оформлення 

приміщень, декорації та сценічне обладнання, виготовлене з горючих синтетичних 

матеріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону, полівінілу та ін.); 
застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні та 

ін.), використовувати хлопавки, застосовувати дугові прожектори, влаштовувати 
світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, що можуть 

спричинити загоряння; встановлювати стільці, крісла і інші конструкції, виконані з 



пластмас та легкозаймистих матеріалів, а також захаращувати предметами 
проходи і аварійні виходи; 

● у жодному разі не брати на вулиці чи в іншому місці незнайомих чи чужих 
предметів, зокрема, побутову техніку, не вмикати їх у розетку вдома чи в інших 

установах — це може призвести до вибуху та надзвичайної ситуації; 

● не наближатися до електроприладів, музичної апаратури, що живляться 
струмом. Користуватися електроприладами тільки сухими руками і в присутності 

батьків. У разі виявлення обірваних проводів, неізольованої проводки, іскріння 
проводки, негайно повідомити дорослих; 

● не скупчуватися біля проходів у громадських установах, входах та виходах, у 

приміщеннях вестибюлю; 

● під час участі в масових заходах не галасувати, не свистіти, не бігати, не 

стрибати, не створювати травмонебезпечних ситуацій у приміщенні, 

дотримуватися правил пожежної безпеки; 

● у разі пожежної небезпеки — наявності вогню, іскріння, диму — негайно вийти 

на повітря (за двері, балкон) 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, свій номер 

телефону; 

● при появі запаху газу в квартирі, приміщенні у жодному разі не вмикати 

електроприлади, не користуватися стаціонарним чи мобільним телефоном, 
відчинити вікна, двері, перевірити приміщення, вимкнути газову плиту й вийти з 

приміщення; покликати на допомогу дорослих, негайно повідомити в газову 

службу за номером 104 чи 101 пожежну охорону; назвавши своє ім'я, прізвище, 
коротко описавши ситуацію й залишивши свій номер телефону. 

2.2.3. Під час карантину, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих 

установах, громадських місцях, приміщеннях, транспорті та ін. учні повинні чітко 
виконувати правила з попередження нещасних випадків, травмування, отруєння та 

ін.: 

● під час карантину заборонено перебувати біля водоймищ без супроводу 

дорослих для запобігання утеплення дітей; 

● категорично заборонено наближатися й перебувати біля будівельних 
майданчиків, кар'єрів, напівзруйнованих будівель для запобігання обрушень 

будівельних матеріалів і попередження травм та загибелі дітей; 

● категорично заборонено вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, 
стимулятори; 

● заборонено брати до рук, нюхати, куштувати незнайомі дикі рослини чи 
паростки квітів, кущів, дерев, що може призвести до отруєння; 



● пересуватися обережно, спокійно. Беручи участь в іграх, не створювати 
хаотичного руху, не штовхатися, не кричати. На вулиці бути обережним, дивитися 

під ноги, щоб не впасти в яму чи у відкритий каналізаційний люк; 

● не наближатися на вулиці до обірваних, обвислих проводів, або проводів, що 

стирчать, а особливо, якщо від них іде гудіння — такі проводи ще можуть бути 

підживлені електрострумом; 

● не наближатися до щитових, не залазити на стовпи з високовольтними 

проводами — можна отримати удар електрострумом від високовольтних живлень 
за 5 м; 

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

переконатися, що гойдалки чи атракціони, турніки, прилади справні, сильно не 
розгойдуватися й не розгойдувати інших, щоб не призвести до падіння чи іншого 

травмування; 

● не виходити на дах багатоповерхівки для попередження падіння дітей із висоти; 

● не наближатися до відчинених вікон, не нахилятися на перила, парапети 

сходинок для запобігання падіння дітей із висоти; 

● не спускатися в підвали будинків чи інші підземні ходи, катакомби, 

бомбосховища — там може бути отруйний газ; 

● не контактувати із незнайомими тваринами для запобігання отримання укусів 
від хворих на сказ тварин; 

● застосовувати всі знання й правила, отримані на уроках основ здоров'я, 
виховних годинах, навчальних уроках. 

2.2.4. Під час карантину учні повинні виконувати правила безпеки життєдіяльності 

під час самостійного перебування вдома, на вулиці, у громадських місцях, друзів, 
у замкнутому просторі приміщень із незнайомцями, а також виконувати правила 

попередження правопорушень та насильства над дітьми: 

● не розмовляти й не контактувати із незнайомцями, у жодному разі не передавати 
їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками міліції. 

Слід одразу кликати на допомогу й швидко йти до людей; 

● не підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують 

дорогу. Краще відповісти, що не знаєте, і швидко йти геть; 

● перебувати без супроводу дорослих на вулиці дітям до 10-ти років можна до 20 
год., до 14-ти років — до 21 год., до 18-ти років — до 22 год. У темну пору року — 

із настанням темряви; 

● діти мають право не відчиняти дверей дому навіть представникам 
правоохоронних органів. Якщо незнайомець запитує, коли повернуться батьки, 



слід повідомити, що незабаром — вони у сусідів, тим часом зателефонувати 
батькам, а двері незнайомцям не відчиняти; 

● триматися подалі від тих, хто влаштовує бійки, не брати участі в суперечках 
дорослих і не провокувати словами чи діями агресивну поведінку, що може 

призвести до бійки або травми; у стосунках із оточуючими слід поводитися 

толерантно; 

● не заходити в під'їзд, ліфт із незнайомцями; слід одразу кликати на допомогу, 

якщо незнайомець провокує якісь дії щодо вас. Бути уважними, оглядатися й 
перевіряти, чи не слідкує за вами хтось під час проходу провулків, підземних 

переходів, між будинками, у тунелях. Якщо за вами хтось іде, зупинитися й 

відійти осторонь, щоб потенційний переслідувач пройшов повз вас; 

● не вчиняти дії; що можуть призвести до правопорушень. Неповнолітніми у 

кримінальному праві вважаються особи віком до 18-ти років. За злочини, вчинені 

після настання 14-річного віку, неповнолітні підлягають кримінальній 
відповідальності. Позбавлення волі неповнолітньому може бути строком не 

більше ніж на 10 років. Найсуворішим примусовим виховним заходом є 
направлення до спеціальних навчально-виховних установ, що здійснюється 

примусово, незалежно від бажання неповнолітнього чи його батьків; 

● батьки неповнолітніх, які не займаються вихованням своїх дітей, підлягають 
адміністративному штрафу в розмірах, передбачених відповідною статтею 

Карного кодексу України; 

● всеукраїнські гарячі лінії підтримки дітей та молоді України: 

- Всеукраїнська лінія «Телефон довіри» - 800-500-21-80; 

- національна гаряча лінія з питань попередження насильства над дітьми та 
захисту прав дітей - 500-500-33-50 (у межах України дзвінки безкоштовні). 

2.2.5. Під час карантину учні повинні виконувати правила із запобігання 

захворювань на грип, інфекційні та кишкові захворювання, педикульоз та ін.: 

● при нездужанні не виходити з дому, щоб не заражати інших людей, викликати 

лікаря; 

● хворому призначити окреме ліжко, посуд, білизну; 

● приміщення постійно провітрювати; 

● у разі контакту із хворим надягати марлеву маску; 

● хворому слід дотримуватися постільного режиму; 

● вживати заходів профілактики: їсти мед, малину, цибулю, часник; чітко 

виконувати рекомендації лікаря; 



● перед їжею мити руки з милом; 

● не їсти брудних овочів та фруктів, ретельно їх мити; 

● для запобігання захворювань на педикульоз регулярно мити голову; довге 
волосся у дівчат має бути зібране; не користуватися засобами особистої гігієни 

(гребінцем) інших осіб, а також не передавати свої засоби гігієни іншим. Не 

міряти й не носити чужого одягу, головних уборів, а також не передавати іншим 
свій одяг; 

● не вживати самостійно медичних медикаментів чи препаратів, не 
рекомендованих лікарем; 

● якщо ви погано почуваєтеся, а дорослих поряд немає, слід викликати швидку 

медичну допомогу за номером 103, описавши свій стан, назвавши номер свого 
телефону, домашню адресу, прізвище, ім'я, а також зателефонувати батькам. 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У РАЗІ 

ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ АБО АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

3.1. Не панікувати, не кричати, не метушитися, чітко й спокійно виконувати 

вказівки дорослих, які перебувають поряд. 

3.2. Зателефонувати батькам, коротко описати ситуацію, повідомити про місце 

свого перебування. 

3.3. Якщо ситуація вийшла з-під контролю дорослих, слід зателефонувати в 
служби екстреної допомоги за телефонами: 

101 — пожежна охорона; 

102 — міліція; 

103 — швидка медична допомога; 

104 — газова служба, коротко описати ситуацію, назвати адресу, де відбулася 
надзвичайна ситуація, а також своє прізвище, ім'я, номер свого телефону. 

3.4. За можливості слід залишити територію аварійної небезпеки. 



 

ПАМ'ЯТКА З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

Якщо у квартирі або будинку почалася пожежа, необхідно негайно повідомити про 

це пожежну частину:телефонуй за номером 101– чітко і ясно назви адресу і місце 
виникнення пожежі. 

ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 Не грайся із сірниками, запальничками. Стеж, щоб цього не робили твої 

друзі та молодші від тебе діти. 
 Не влаштовуй сам та з іншими дітьми ігор з вогнем поблизу будівель, 

гаражів, дровітні, у підвалах, повітках і на горищах будинків. 
 Додержуйся правил пожежної безпеки, коли користуєшся бенгальськими 

вогнями, хлопавками. 
 Не нагрівай на вогні невідомих предметів, використаних банок із-під фарб, 

аерозольних балончиків. 
 Після перегляду телепередач завжди вимикай телевізор. 
 Не залишай без догляду електронагрівальні прилади. 
 Додержуйся правил користування газовою плитою. Користуйся нею тоді, 

коли вдома є дорослі. 

ОЗНАКИ ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ 

 запаморочення; 
 блювота; 
 головний біль; 
 червоний колір обличчя; 



 непритомність. 

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОТРУЄННІ ЧАДНИМ ГАЗОМ 

 Постраждалого треба винести чи вивести на свіже повітря. 
 Покласти холодний компрес на голову або вмити холодною водою. 
 Якщо дихання слабке, дати понюхати нашатирний спирт, застосувати 

штучне дихання. 
 Якщо потерпілий перебуває в непритомному стані, треба терміново 

покликати лікаря. 
 Коли потерпілий опритомнів, його необхідно покласти в ліжко, розтерти 

тіло, покласти грілку до ніг, напоїти міцним чаєм або кавою. 

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ 

 Негайно підставити обпечене місце під струмінь холодної води на 15 – 20 

хв. Можна прикласти холодні примочки, загорнутий у чистий 

поліетиленовий мішечок лід. 
 підсушити місце опіку чистою тканиною – бинтом, лляним рушником. 
 Якщо опік легкий, то це місце можна не перев'язувати. 
 Якщо пухирі великі й наповнені рідиною, обов'язково треба прикласти суху 

чисту серветку і закріпити її. 
 Не можна проколювати пухирі, щоб не занести інфекції. 
 Уражене місце можна змастити протиопіковими засобами. 
 Обов'язково звернутися до лікаря. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД 

ДІТЕЙ 

Шановні батьки! 

Швидке збільшення інтенсивності руху висуває серйозне завдання – забезпечення 

безпеки руху пішоходів. 

У попередженні дорожньо-транспортного травматизму важливу роль відіграє 
робота дорослих з роз'яснення дошкільникам правил дорожнього руху і 

прищеплення навичок дисциплінованості на вулицях і дорогах. Щоб не допустити 
лиха на дорозі, вам необхідно: 

– не подавати дітям негативного прикладу, порушуючи правила дорожнього руху; 

– не чіплятися на підніжку транспорту і не стрибати на ходу, щоб своїм прикладом 
не заохотити дітей; 

– вчити переходити вулицю на зелене світло світлофора, користуватись підземним 

переходом; 

– на власному прикладі вчити користуватись нерегульованим пішохідним 

переходом; 



– при перетині вулиці нерегульованим пішохідним переходом радити дітям йти в 
загальній масі пішоходів, бо дитина сама ще не завжди здатна оцінити дорожню 

ситуацію; 

– не дозволяти дітям з'являтися зненацька перед транспортними засобами; 

– вчити дітей правильно обходити транспорт на зупинках (трамвай – спереду, 

тролейбус, автомобіль та автобус – позаду); 

– не дозволяти дітям самостійно користуватися громадським транспортом; 

– не допускати ігор дітей на проїжджій частині дороги; 

– не дозволяти дітям грати з м'ячем, кататися не велосипеді, ковзанах, роликах, 

лижах, санчатах на проїжджій частині дороги та поблизу від неї. 

Телефон виклику міліції – «102». 

Сподіваємося, що ви прислухаєтесь до наших порад ! 

ПАМ’ЯТКА ЩОДО ДОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ 

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

З початку року на станціях, розташованих в межах Південної залізниці, яка 

забезпечує перевезення пасажирів і вантажів, рухомим складом травмовано 

111 громадян, з них 85 смертельно. 

Громадяни забувають про те, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки. 

У наслідок наближення до пристроїв електропостачання, під час проїзду на 

дахах вагонів («РУХ ЗАЧЕПІНГ») або підйому на дахи електропоїздів, 

вагонів, цистерн (для здійснення СЕЛФІ) травмовано 22 громадян, з низ 9 з 

смертельним наслідком. Загалом це підлітки та юнаки віком від 12 до 19 

років. 

Невтішна статистика свідчить про те, що підлітки наражають себе на 

небезпеку для того щоб розмістити екстремальне фото в соціальних мережах, 

щоб виділитись серед друзів, не розуміючи що номінальна напруга в 

контактній мережі складає 27,5 тисяч вольт, а гальмівний шлях поїздів в 

середньому становить 600-800 метрів. 

Всі випадки травмування сталися внаслідок порушення самими потерпілими 

«Правил безпеки громадян на залізничному транспорті», а саме: 

під час ходіння по залізничним коліям та переходу через колії в 

невстановлених місцях; 
через особисту необережність пасажирів при посадці та висадці в вагони; 



проникнення громадян на об’єкти залізничного транспорті з метою особистої 

наживи; 

безцільне знаходження на залізничних станціях та перегонах; 

дитячі пустощі, безконтрольність з боку батьків. 

Для збереження вашого життя та здоров’я виконуйте основні правила 

поведінки на залізничному транспорті: 

Пішоходам дозволяється переходити залізничні колії тільки у встановлених 

місцях (пішохідні мости, переходи, тунелі, переїзди тощо). 

На станціях, де немає мостів і тунелів, громадянам належить переходити 

залізничні колії у місцях, обладнаних спеціальними настилами, біля яких 

встановлені покажчики «Перехід через колії». 

Перед тим, як увійти в небезпечну зону (ступити на колію), потрібно 

впевнитись у відсутності поїзда (або локомотива, вагона, дрезини тощо). 

При наближенні поїзда до перону або платформи громадяни повинні стежити 

за звуковими сигналами, що подаються з локомотива, моторвагонного 

рухомого складу та іншого спеціального самохідного рухомого складу, уважно 

слухати оповіщення, що передаються по гучномовному зв'язку. 

При наближенні поїзда (або локомотива, вагона, дрезини тощо) треба 

зупинитись поза межами небезпечної зони, пропустити його і, впевнившись у 

відсутності рухомого складу, що пересувається по сусідніх коліях, почати 

перехід. 

Пішоходам категорично забороняється: 

Ходити по залізничних коліях та наближатися до них на відстань менше п'яти 

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. 

На станціях і перегонах пролізати під вагонами і перелізати через автозчепи 

для переходу через колію. 

Проходити по залізничних мостах і тунелях, не обладнаних спеціальними 

настилами для проходу пішоходів. 



Пролізати під закритим шлагбаумом на залізничному переїзді, а також 

виходити на переїзд, коли шлагбаум починає закриватися. 

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, а також на конструкції 

мостів, освітлювальних вишок тощо. 

Пам’ятайте: дотримання зазначених вимог вбереже Вас від фатальних 

випадків при знаходженні на території станцій, вокзалів та залізничних 

перегонах. МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

Навчіть дітей безпеці! 

Не забувайте, відправляючи дітей на вулицю чи залишаючи їх самих удома, 

нагадати їм про елементарні заходи безпеки, щоб уберегтися від злочину і самим 

не вчинити чогось протиправного. 

Не давайте дітям великі суми грошей, золоті речі. 
Завжди цікавтеся, з ким дружить ваша дитина, де проводить вільний час, особливо 

вечорами. 
Дітям слід: 

- завжди говорити, куди вони йдуть; 

- вчасно приходити додому (у визначений батьками час) і ніколи не затримуватися 
на вулиці наодинці; 

- нікуди не йти з незнайомцями без дозволу батьків; 
- не сідати в чужу машину, навіть для того, щоб указати дорогу; 

- не приймати дарунків у невідомих чи маловідомих людей без дозволу батьків; 

- голосно кричати і, якщо є можливість, втікати, коли хтось має намір застосувати 
силу; 

- розповідати батькам навіть про те, у чому соромно зізнатися. 

Як вберегти себе чи членів своїх сімей від шахрайського посягання на 

особисте майно, гроші? 

Згідно до ст. 190 КК України шахрайством є заволодіння чужим майном або 
придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. 

Під час зустрічі на вулиці чи в приміщенні осіб циганської національності, при 

спробі їх заговорити з вами, намагайтеся не дивитися їм в очі, уникати розмови та 
йти далі у своїх справах. У випадку, якщо уникнути розмови вам не вдалося, 

намагайтеся перевести розмову в друге русло чи погрожуйте повідомити 

працівників міліції про їх діяльність. При зустрічі вказаних осіб, негайно 
повідомляйте про них органи внутрішніх справ. 

Обов'язково з цього приводу необхідно провести роз'яснювальну бесіду зі своїми 
дітьми, які під час знаходження на вулиці зустріли незнайомих громадян з 

пропозицією «погадати» чи зі словами, що на їх батьків наведено «порчу», від якої 

вони можуть померти, у цьому випадку необхідно негайно звертатися до дорослих 
осіб, які знаходяться поруч, з проханням провести до школи чи додому і 

спробувати додзвонитися до своїх батьків. 



Намагайтеся в людних місцях не розмовляти, а також показувати чи віддавати на 
прохання незнайомих осіб подивитись чи подзвонити на мобільний телефон. 

При отриманні пропозицій з боку невідомої особи надати телефон для здійснення 
термінового чи необхідного дзвінка, необхідно відразу повідомити про таку особу 

в найближчий пункт міліції. 

Крім того, з метою попередження шахрайських дій у відношенні осіб похилого 
віку, останнім необхідно роз'яснити, що ряд шахраїв під видом співробітників 

СОВБЕЗу, а також інших служб соціального захисту громадян намагаються ввійти 
у довіру з пропозицією обміну грошей на нові чи придбання за гроші пенсіонерів 

продуктів харчування. У випадку зустрічі з вказаними особами необхідно 

витребувати їх службові посвідчення, уважно їх розглянути, по можливості, 
переписати дані, звернути увагу на термін дії посвідчення та ні в якому разі не 

запрошувати останніх до свого помешкання. 

Як зберегти свої гаманці, мобільні телефони від кишенькових крадіїв? 

В людних місцях, в транспорті, на ринках зберігайте свої речі у внутрішніх 

кишенях одягу, в літній період року гаманці чи мобільні телефони кладіть до 
кишень, які тісно прилягають до тулубу, намагайтесь при розрахунку за 

придбаний товар всі гроші не доставати. При виході з дому брати із собою ту суму 

грошей, яку ви розраховуєте витратити на покупки. 

Як уберегти себе від нападу зловмисника? 

Повертаючись додому увечері, по можливості, не ходіть поодинці, уникайте 
погано освітлених вулиць, скверів, глухих, безлюдних місць, лісопаркових зон, 

районів будівництв. 

Якщо на вас напав грабіжник і сили явно не на вашу користь, краще віддати йому 
гаманець, сумку, чим битися за неї, ризикуючи здоров'ям і життям. 

Якщо ви затримались допізна, зверніться з проханням до близьких або знайомих 

зустріти Вас біля метро, зупинки автобуса та провести до будинку. 
Будьте обережні і розбірливі в нових знайомствах, не варто жінці, якщо вона одна, 

сідати до машини незнайомої людини. 
Якщо ви змушені скористатися випадковою машиною, щоб дістатися до вашого 

дому, намагайтеся запам'ятати номер автомобіля і повідомити його комусь із 

друзів або родичів по мобільному телефону так, щоб водій не чув. 
Не показуйте водію таксі чи випадкового автомобіля, що у вас в гаманці значна 

сума грошей. 

У темний час доби йдіть посередині тротуару, щоб знизити ризик раптового 
нападу та, у разі нападу, мати час оцінити ситуацію. 

Якщо вас пізно ввечері з будь - якої причини зупинили сторонні особи, не 
зупиняйтесь у темному місці, а намагайтесь дійти до найближчого ліхтаря, вітрини 

магазину або іншого освітленого місця. Вірогідно, що зловмисники в такій 

ситуації відмовляться від злочинних дій. 
Не давайте можливості хуліганам спровокувати себе. Уникайте зневажливих 

висловлювань на їх адресу. Залишайтеся спокійним, об'єктивним та виваженим. 
Мобільні телефони носіть у кишенях, бажано таких, що закриваються ґудзиками 

або блискавкою, на крайній випадок у сумці. 



Вам часто приходиться повертатися додому пізно? 

Носіть в сумочці індивідуальні засоби захисту: балончик з газом, електрошок ер 

або свисток - в скрутну хвилину врятувати може навіть він. 
Для самооборони користуйтеся засобами, що містять речовини, які подразнюють 

очі та дихальні шляхи, але пам'ятайте, що застосовувати їх треба з урахуванням 

вітру і лише у великих приміщеннях. 

Захист при нападі на відкритому просторі (на вулиці, в парку) 

Ви йдете по пустинній темній вулиці і помітили, що за вами довго йде 
незнайомець? Різко поверніться у зворотній бік та спробуйте роздивитися людину 

- це може значно послабити її агресивні дії та дозволить вам в подальшому 

впізнати цю особу. Зробіть все можливе, щоб пропустити його вперед. Якщо не 
вийшло, вдайте, що у вас під тим ліхтарем призначена зустріч з чоловіком, братом 

тощо. І доведіть це до свідомості підозрілої вам особи. Наприклад, голосно 

покличте брата: «Максиме, ще довго тебе чекати?», або покличте собаку: 
«Мухтар, до мене!». Вам, то все одно це дозволить виграти час. 

Якщо на вас напали на вулиці, створюйте якомога більше шуму: кричіть, розбийте 
скло, вдарте по машині, що стоїть поряд, щоб спрацювала сигналізація. 

Коли вам удалося вислизнути від нападаючого, відразу відбігайте, принаймні, 

метрів на 10 і зберігайте дистанцію. Злочинець вважатиме за краще відмовитися 
від переслідування, ніж ризикувати бути спійманим. 

Вам здалося, що вас переслідує машина? 

Оберніться і йдіть в протилежному напрямку. В такому випадку щоб прослідувати 

за вами, водію доведеться розвернутися. В цей час ви зможете вийти з поля зору 

переслідувача. 
Щоб перешкодити злочинцю затягти вас в машину, хапайтеся за будь - який 

предмет, який опинився поблизу: дерево, лава, велосипед - все, що перешкодить 

йому зрушити вас з місця або не пройде через дверці машини, і голосно кличте на 
допомогу. Люди звернуть на це увагу і зателефонують до міліції. 

Захист при нападі в закритому просторі (під'їзді, ліфті) 

Правила для жінок і дітей: ніколи не сідайте в ліфт з незнайомими. Близько 50% 

випадків нападів на жінок відбувається в під'їздах і, особливо, в ліфтах. 

При нападі у ліфті негайно натисніть на кнопку «виклик диспетчера». 

 


