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Рекомендації щодо заходів безпеки  
в торгово-розважальних закладах під час воєнного 

стану 
 

 Для власників (адміністрацій) ТРЗ: 

 

 розробити маршрути евакуації 
до найближчого укриття (власного 
або за договором з іншим суб’єктом 
господарювання) для персоналу 
та відвідувачів, позначити їх відповідними 
покажчиками;  
 призначити осіб, відповідальних 

за оповіщення, відкриття дверей запасних 
евакуаційних виходів, забезпечення порядку 
під час евакуації, збереження майна тощо;  
 розробити чітку інструкцію 

для працівників щодо дій за сигналом «Увага 
всім! Повітряна тривога» та провести з ними 
тренування;  
 розмістити на видному місці інформацію 

для відвідувачів щодо порядку 
дій за сигналом «Увага всім! Повітряна 
тривога»; 

 систематично перевіряти справність 
системи оповіщення, стан шляхів евакуації. 

 За сигналом «Увага всім! Повітряна тривога»: 

 

 негайно сповістити про це персонал 
та відвідувачів (у тому числі у формах, 
доступних для осіб з вадами зору та слуху), 
повідомити місце розташування найближчого 
укриття (власного або за договором з іншим 
суб’єктом господарювання); 

 організувати евакуацію персоналу 
та відвідувачів з приміщень закладу; 

перевірити відсутність людей 
у приміщеннях закладу після евакуації. 



  Для відвідувачів:  

 

 

 ознайомитися з інформацією щодо 
порядку дій за сигналом «Увага всім! 
Повітряна тривога» під час перебування 
у закладі (якщо така інформація 
у загальному доступі відсутня – уточнити 
порядок дій у працівника закладу); 

 не залишати без нагляду 
неповнолітніх дітей; 

 уважно стежити за оголошеннями 
адміністрації закладу, сигналами системи 
оповіщення. 

 

  За сигналом «Увага всім! Повітряна 
тривога»: 

 

  чітко, організовано, без паніки 
виконувати вказівки адміністрації 
та персоналу закладу;  
 при оголошенні евакуації залишити 

приміщення закладу та йти 
до найближчого укриття; 

 під час руху дотримуватися 
визначеного маршруту евакуації, 
не користуватися ліфтом або ескалатором, 
не бігти, не влаштовувати заторів, 
штовханини; 

 у разі виникнення паніки намагатися 
зберігати спокій та здатність адекватно 
оцінювати ситуацію, що склалася; 

 за можливості надати допомогу 
тим, хто її потребує. 

 

 

Не ігноруйте сигнал «Увага всім! Повітряна тривога»! 

Пам’ятайте! Дисципліна та організованість дозволить 
врятувати Ваше здоров’я та життя! 


