
Алгоритм дій при сигналі «Повітряна тривога» 

І. Щоб почути сигнал «Повітряна тривога» необхідно встановити на телефоні 

застосунок "Повітряна тривога" або "Київ цифровий" 

1) Встановити на телефоні застосунок "Повітряна тривога".  

Компанія Ajax Systems (https://www.facebook.com/ajax.systems.ua) разом із 

stfalcon.com (https://www.facebook.com/stfalconcom) та за підтримки Міністерства 

цифрової трансформації України випустила застосунок «Повітряна тривога».  

Застосунок вже доступний у Google Play Market та AppStore.  

Не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про 

геолокацію 

Надсилає максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, 

техногенну або інші види тривоги системи цивільної оборони навіть у беззвучному або 

сплячому режимі смартфона. 

Щоб отримувати сповіщення: 

1. Встановіть застосунок через Google Play Market або AppStore. 

2. Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.  

3. Виберіть область, у межах якої хочете отримувати сповіщення.  

4. Відстежуйте початок та кінець повітряної тривоги. 

Для ios: https://apps.apple.com/.../%D0%BF%D0%BE%D0.../id1611955391 

Для android: https://play.google.com/store/apps/details... 

 

2) Встановити на телефоні застосунок "Київ цифровий". 

Щоб отримувати сповіщення: 

1. Встановіть застосунок через Google Play Market або AppStore. 

2. У профілі – в налаштуваннях сповіщення надайте дозвіл надсилати сповіщення та 

важливі попередження.  

3. Відстежуйте початок та кінець повітряної тривоги. 

Для ios: https://apps.apple.com/ua/app/%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2-

%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/id1534007479?l=ru. 
Для android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kyivdigital&hl=uk&gl=US  

Сигнал передається також через систему оповіщення (сирени), регіональне радіо та 

телебачення. 

У крайніх випадках або місцях, куди не дістають сирени, сигнали тривоги можуть 

передавати дзвони на церквах. 

ІІ. Якщо почули сигнал оповіщення (сирени), перебуваючи на робочому місці: 
1. Виконати заходи, передбачені на цей випадок Інструкцією № 4 для посадових осіб 

з цивільного захисту та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого 

наказом МОН від 01.02.2018 № 94, діяти за вказівками керівництва; 

2. Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

3. Швидко, без паніки пройти до захисної споруди (споруди подвійного призначення 

як метрополітен або підземний паркінг, сховище, протирадіаційне укриття, найпростіше 

https://www.facebook.com/ajax.systems.ua/?__cft__%5b0%5d=AZVqNgD5ei5SOQs2ooSLizGmP3Rr6JZd57VGifec3VaSzTHQxcTqVwn7WBRIEYpCsaoiUf-7pXhmp3ZmlILr1x_LdNzzlkttHLLLDNJzoO-5xhcGO8sOrEbJYr0PAmaLiAUbE2lkpVAjJGIrBNhoqFOt&__tn__=kK-R
http://stfalcon.com/?fbclid=IwAR3PTcpzxlfHn82y_ybyte_x21VG7g2j5ajjfYT0r5LxOW55A_dOVopfTBY
https://www.facebook.com/stfalconcom/?__cft__%5b0%5d=AZVqNgD5ei5SOQs2ooSLizGmP3Rr6JZd57VGifec3VaSzTHQxcTqVwn7WBRIEYpCsaoiUf-7pXhmp3ZmlILr1x_LdNzzlkttHLLLDNJzoO-5xhcGO8sOrEbJYr0PAmaLiAUbE2lkpVAjJGIrBNhoqFOt&__tn__=kK-R
https://apps.apple.com/ua/app/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0/id1611955391?fbclid=IwAR3OskPmJzk_k38zmH3Mt2wZWojpjqVzMyiE7F5glQ93xu01t3z1DmVZ-3M
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ukrainealarm&fbclid=IwAR2YPmwbV0LsuB2Yc2sYNzEp9PenGh11Zq3x-UI_6E-bletMlrAyx3ksrTo
https://apps.apple.com/ua/app/%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/id1534007479?l=ru
https://apps.apple.com/ua/app/%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/id1534007479?l=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kyivdigital&hl=uk&gl=US
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укриття або підвальне приміщення) зайняти місце у захисній споруді та виконувати 

вимоги старшого (коменданта). 

Перебуваючи у громадському місці, потрібно вислухати вказівки адміністрації 

громадського місця та діяти відповідно до них (йти в зазначені сховища або укриття). 

ІІІ. Якщо почули сигнал оповіщення (сирени), перебуваючи вдома: 
1. Ввімкнути телевізор чи радіоприймач і уважно прослухати інформацію про 

характер тривоги; 

2. За можливості попередити сусідів і одиноких людей, що мешкають поруч; 

3. Швидко одягнутися та одягнути дітей, перевірити наявність пришитих з 

внутрішньої сторони одягу у дітей дошкільного віку нашивок, на яких зазначено: 

прізвище, ім’я, по батькові, адреса, вік, номери телефонів батьків; 

4. Закрити вікна, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, перекрити газ, 

загасити печі, вимкнути світло (автоматичну коробку, рубильник тощо); 

5. Взяти «тривожну валізу» (індивідуальні засоби захисту, запас продуктів і води, 

особисті документи, кишеньковий ліхтар) та найкоротшим шляхом прямувати до 

найближчої захисної споруди чи укриття. 

Карта укриттів населення в місті Києві доступна у застосунок "Київ цифровий" або 

за посиланням: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GoP1MtW6Zpmn_0-

VXnleUBPa-NXBqGS_&ll=50.433909133043905%2C30.48571115&z=10  

У разі відсутності в радіусі 500 м від вашого будинку захисної споруди 

використовуйте для укриття підвальне приміщення під будинком. 

Якщо ви не почули сигнал та у вас немає можливості швидко перейти у сховище, 

перейдіть до більш безпечного місця в квартирі: подалі від вікон, у коридор – під несучі 

стіні, або ванну (але закрийте рушником дзеркало). 

Ні в якому разі не можна після сигналу «Повітряна тривога» залишатися в 

будинках, особливо на верхніх поверхах. Чому? – читайте 

тут: https://www.facebook.com/oleksandr.polishchuk/posts/7834281316597926. 

 

У хвилини небезпеки кожному необхідно мобілізувати себе, бути зосередженим та 

уважним, діяти максимально швидко. 

Після завершення небезпеки штаб дає команду про відміну повітряної тривоги, після 

неї можна виходити з укриття та повертатися до звичних справ. 

ІV. Підписатися на офіційні джерела інформації. 
Читайте та довіряйте тільки офіційній інформації. Росія працює зокрема на 

інформаційному фронті.  

Публікуємо перелік офіційних державних каналів для отримання інформації. 

Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GoP1MtW6Zpmn_0-VXnleUBPa-NXBqGS_&ll=50.433909133043905%2C30.48571115&z=10
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GoP1MtW6Zpmn_0-VXnleUBPa-NXBqGS_&ll=50.433909133043905%2C30.48571115&z=10
https://www.facebook.com/oleksandr.polishchuk/posts/7834281316597926?__cft__%5b0%5d=AZU3lMU4-UBJ6miLvsCr6WcmslO0j7pszWUmeasziidKj1G1glEjzlKA-aZh2mifYfe_t_BEuReYxNF0mLjVmtMOnb3O03jp5YJlnOflZfRunWKEvbYEFOxOEl-zEatWYL4UfX6suyb-yn7Gn10hbZVz&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/president.gov.ua
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Генеральний штаб Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua 

Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA 

Міністерство освіти і науки України  https://www.facebook.com/UAMON/ або 

https://t.me/UAmonogram або https://mon.gov.ua/ua  

Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA 

Міністерство внутрішніх справ https://www.facebook.com/mvs.gov.ua 

Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police 

Державна служба надзвичайних ситуацій 

(ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA 

Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine 

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної 

безпеки https://www.facebook.com/StratcomCentreUA 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 

України https://www.facebook.com/dsszzi 

Сухопутні війська ЗС України https://www.facebook.com/UkrainianLandForces 

Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua 

Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces 

Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі 

Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune 

Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo 

Украерорух https://t.me/uksatse_official 

Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua 

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» https://www.facebook.com/airportboryspil/ 

Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua 

Міжнародний аеропорт «Львів» https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/ 

Державна служба України з безпеки на транспорті 

(ДСБТ) https://www.facebook.com/DSBT.UA 

 

Бережіть себе! Разом переможемо! 
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