
 
 
 
Про введення в дію рішення ради 
оборони Хмельницької області 

 
 

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 8 Закону України “Про правовий 
режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 
“Про введення воєнного стану в Україні”, № 68/2022 “Про утворення військо-
вих адміністрацій”, протоколу засідання ради оборони Хмельницької області 
від 08.08.2022 № 48,  

НАКАЗУЮ: 

1. Увести в дію рішення ради оборони щодо порядку роботи міського 
громадського транспорту під час оголошення сигналу “Повітряна тривога”, 
а саме, рекомендувати: 

2. Керівникам органів місцевого самоврядування: 
1) провести роботу з керівниками підприємств, установ та організацій, що 

здійснюють міські пасажирські перевезення, щодо необхідності дотримання 
таких (особливих) правил роботи міського громадського транспорту під час 
оголошення повітряної тривоги; 

з часу отримання сигналу “Повітряна тривога” рух громадського транс-
порту  призупинити; 

водії зупиняють рух транспортного засобу на найближчій зупинці гро-
мадського транспорту або обирають безпечне місце для паркування відповідно 
до Правил дорожнього руху, доводять до відома пасажирів інформацію про 
отримання сигналу “Повітряна тривога” та місць розташування найближчих 
укриттів, відкривають усі двері транспортного засобу та здійснюють висадку 
пасажирів, рекомендуючи перейти їм до найближчого укриття; 

пасажири, котрі не бажають залишити транспортний засіб і пройти в 
сховище, зможуть продовжити поїздку за маршрутом; 
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після висадки пасажирів інші пасажири не заходять, а транспортний засіб 
продовжує рух за маршрутом до кінцевої зупинки де зупиняється та знахо-
диться до завершення дії сигналу “Повітряна тривога”; 

після сигналу “Відбій повітряної тривоги”, водії перевіряють технічний 
стан транспортного засобу та відновлюють рух за визначеним маршрутом; 

2) забезпечити перевізників, які здійснюють міські пасажирські переве-
зення, переліками захисних споруд цивільного захисту, розташованих за марш-
рутами руху транспортних засобів; 

3) розмістити на зупинках громадського транспорту інформацію щодо 
розташування найближчих укриттів в радіусі збору (до 500 м), схеми руху до 
них та відповідні вказівники. 

3. Керівникам підприємств, установ та організацій, що здійснюють міські 
пасажирські перевезення: 

1) обклеїти з внутрішньої сторони бокові та задні вікна маршрутних 
транспортних засобів плівкою з метою недопущення травмування пасажирів у 
разі пошкодження вікон; 

2) забезпечити водіїв транспортних засобів переліками місць розташу-
вання захисних споруд цивільного захисту за маршрутом руху; 

3) провести з водіями інструктаж щодо порядку дій у разі отримання під 
час руху по маршруту сигналу “Повітряна тривога”. 

4. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


