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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Тема: Правила поведінки під час проведення евакуації.
Навчальна мета:
- вивчення основних правил поведінки під час проведення евакуації;
- формування вмінь та навичок необхідних працівникам для захисту від
наслідків надзвичайних ситуацій.
Укладачі:
Павелко А.Й. – начальник циклу практичної підготовки обласних та
міста Івано-Франківська курсів удосконалення керівних кадрів навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності ІваноФранківської області.
Курилович В.П. – майстер виробничого навчання циклу практичної
підготовки обласних та міста Івано-Франківська курсів удосконалення
керівних кадрів навчально-методичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області.
Дидактичне забезпечення:
1) план проведення заняття;
2) методична розробка;
3) навчальна література.
Місце проведення: визначені приміщення та територія суб’єктів
господарювання.
Матеріально-технічне забезпечення: засоби індивідуального захисту,
тривожна валіза.
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Навчальні питання та розрахунок часу
№
з/п
І
ІІ
1
2
ІІІ

Навчальні питання
Організаційна частина
Основна частина
Евакуація, порядок її проведення.
Правила поведінки та обов’язки
евакуйованих працівників.
Завершальна частина, висновки, відповіді
на запитання

Час,
хв.
5
35
15
20
5

Метод
проведення

розповідь,
обговорення
розповідь,
тренінг
розповідь,
обговорення

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ
Починаються заняття з перевірки наявності слухачів, їх підготовки до
заняття. Оголошується тема, навчальна мета та навчальні питання.
Після цього відпрацьовуються навчальні питання. При вивченні
навчальних питань застосовуються методи розповіді, показу і тренінгу.
Завершуючи заняття необхідно провести розбір заняття та його
обговорення, де узагальнюються знання і навички, отримані слухачами під
час навчання.
Викладач має нагадати тему, навчальну мету та питання, які
відпрацьовувались, відповісти на запитання слухачів та провести оцінювання
виконаних слухачами завдань.
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ХІД ТА ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ
1. ЕВАКУАЦІЯ, ПОРЯДОК ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ.
Евакуація – організоване вивезення (виведення) населення із зон
можливого впливу наслідків надзвичайної ситуації або надзвичайної ситуації
техногенного чи природного характеру і розміщення його поза зонами дії
вражаючих факторів джерел надзвичайної ситуації у разі виникнення
безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю населення, а
також заходів з евакуації матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає
загроза їх пошкодження або знищення.
Залежно від обстановки, що склалася під час надзвичайної ситуації
техногенного чи природного характеру, проводиться загальна або часткова
евакуація населення тимчасового або безповоротного характеру.
Обов’язковій евакуації підлягає населення у разі виникнення загрози
аварії з викидом радіоактивних і небезпечних хімічних речовин,
катастрофічного затоплення місцевості та землетрусів, масових лісових і
торф’яних пожеж, зсувів, інших геологічних та гідрогеологічних явищ і
процесів, збройних конфліктів.
Загальна евакуація населення проводиться із зон радіоактивного та
хімічного забруднення, катастрофічного затоплення населених пунктів у разі
руйнування гідротехнічних (гідрозахисних) споруд, хвиля прориву яких
може досягнути зазначених населених пунктів менше ніж за чотири години.
Часткова евакуація населення проводиться на підставі рішення місцевої
держадміністрації або посадової особи, яка має повноваження щодо
прийняття такого рішення.
Для проведення загальної евакуації населення залучаються наявні
транспортні засоби відповідної адміністративної території, а в разі
виникнення безпосередньої загрози життю або здоров’ю населення —
додатково транспортні засоби суб’єктів господарювання та громадян.
Часткова евакуація населення проводиться з використанням
транспортних засобів, що експлуатуються згідно з графіком роботи.
Залучення додаткових транспортних засобів під час проведення
часткової евакуації населення здійснюється за рішенням місцевої
держадміністрації або посадової особи, яка має повноваження щодо
прийняття такого рішення.
Суб’єктові господарювання або громадянину, транспортні засоби яких
залучалися для здійснення заходів з евакуації населення, компенсується
вартість наданих послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок
коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію загрози
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виникнення надзвичайної ситуації або наслідків надзвичайної ситуації у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Працівник суб’єкта господарювання, власник, користувач, водій
транспортного засобу, які відмовилися від надання послуг з перевезення
населення, яке підлягає евакуації, несуть відповідальність відповідно до
закону.
Евакуація матеріальних і культурних цінностей проводиться у разі
загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть
заподіяти їм шкоду, за наявності часу на її проведення, що визначається на
підставі інформації суб’єктів моніторингу, спостереження, лабораторного
контролю та прогнозування надзвичайних ситуацій.
Перелік, обсяги та черговість проведення евакуації матеріальних і
культурних цінностей визначаються органами державної влади, суб’єктами
господарювання, громадськими об’єднаннями та/або громадянами, у віданні
або власності яких перебувають зазначені цінності, та враховується під час
планування заходів з евакуації.
Приймання, перевезення, розміщення, облік та зберігання
евакуйованих матеріальних і культурних цінностей здійснюється органом,
відповідальним за організацію проведення евакуації, у визначеному
законодавством порядку.
Організація проведення евакуації та підготовка районів для розміщення
евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання
матеріальних і культурних цінностей покладаються на місцеві
держадміністрації, органи місцевого самоврядування та керівників суб’єктів
господарювання.
Рішення про проведення евакуації приймають на:
державному рівні — Кабінет Міністрів України;
регіональному рівні — Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації;
місцевому рівні — районні, районні у м. Києві та Севастополі
держадміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування;
рівні конкретного суб’єкта господарювання — його керівник.
У разі виникнення загрози життю або здоров’ю громадянам України на
території іноземних держав їх евакуація проводиться за рішенням МЗС.
Рішення про проведення евакуації населення із зони радіоактивного
забруднення приймається Радою міністрів Автономної Республіки Крим та
місцевими держадміністраціями на підставі висновку санітарноепідеміологічної служби відповідно до прогнозованого дозового
навантаження на населення або інформації суб’єктів господарювання, які
експлуатують ядерні установки, про випадки порушень у їх роботі.
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У невідкладних випадках, зокрема у разі безпосередньої загрози життю
та здоров’ю населення, рішення про проведення екстреної евакуації
населення приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, а за його відсутності — керівник аварійно-рятувальної служби, який
першим прибув у зону надзвичайної ситуації та має повноваження для
прийняття таких рішень.
У разі виникнення надзвичайної ситуації на транспорті під час
перевезення пасажирів відповідальність за їх евакуацію покладається на
підприємства, установи, організації, що здійснюють транспортні
перевезення, та сили цивільного захисту.
Проведення евакуації забезпечується шляхом:
створення на регіональному та місцевому рівні органів з
евакуації, а також органів з евакуації на об’єктах господарювання;
розроблення плану евакуації населення;
визначення безпечних районів, придатних для розміщення
евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей;
організації оповіщення керівників суб’єктів господарювання і
населення про початок евакуації;
організації управління евакуацією;
життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях його
безпечного розміщення;
участі у командно-штабних навчаннях та об’єктових
тренуваннях;
навчання населення діям під час проведення евакуації.
Для планування, підготовки та проведення евакуації у центральних
органах виконавчої влади, місцевих держадміністраціях, органах місцевого
самоврядування та на об’єктах господарювання утворюються тимчасові
органи з евакуації.
До тимчасових органів з евакуації належать комісії з питань евакуації,
збірні пункти евакуації, проміжні пункти евакуації, приймальні пункти
евакуації.
Комісії з питань евакуації відповідають за планування евакуації на
відповідному рівні, підготовку населення до здійснення заходів з евакуації,
підготовку органів з евакуації до виконання завдань, здійснення контролю за
підготовкою проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого
населення, матеріальних і культурних цінностей.
На об’єктах господарювання, що потрапляють у зони можливих
надзвичайних ситуацій, з чисельністю працюючого персоналу менш як 50
осіб комісії з питань евакуації не утворюються, а призначається особа, що
виконує функції зазначеної комісії.
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Керівник комісії з питань евакуації та її персональний склад
призначаються органом, за рішенням якого утворені органи з евакуації.
У невідкладних випадках у складі таких комісій утворюються
оперативні групи, що розпочинають роботу з моменту прийняття рішення
про проведення евакуації населення.
Збірні пункти евакуації призначені для збору і реєстрації
евакуйованого населення та організації його вивезення (виведення) у
безпечні райони і розміщуються поблизу залізничних станцій, морських і
річкових портів, пристаней, маршрутів евакуації, а також на наявних міських
площах, у відкритих безпечних місцях або безпечних приміщеннях.
У невідкладних випадках функції збірних пунктів евакуації за
рішенням керівника комісії з питань евакуації покладаються на оперативні
групи.
Проміжні пункти евакуації розміщуються на зовнішньому кордоні
зони надзвичайної ситуації, пов’язаної з радіоактивним забрудненням
(хімічним зараженням), для пересадки населення з транспорту, що працював
у зоні надзвичайної ситуації, на дезактивовані транспортні засоби, які
здійснюють перевезення на незабруднені (незаражені) території.
Кількість, нумерація, місця розташування та перелік районів, на
території яких розміщуються проміжні пункти евакуації, визначаються
Радою
міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
місцевими
держадміністраціями та органами місцевого самоврядування.
Приймальні пункти евакуації розгортаються для приймання, ведення
обліку евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей та
відправлення їх до місць постійного (тимчасового) розміщення (збереження)
у безпечних районах.
Збірні пункти евакуації, проміжні пункти евакуації та приймальні
пункти евакуації забезпечуються зв’язком з районними, міськими,
районними у містах, селищними, сільськими комісіями з питань евакуації,
комісіями з питань евакуації, утвореними на об’єктах господарювання,
пунктами посадки на транспортні засоби, вихідними пунктами руху пішки,
медичними і транспортними службами.
Час на розгортання і підготовку до роботи тимчасових органів з
евакуації усіх рівнів не повинен перевищувати чотирьох годин з моменту
отримання рішення про проведення евакуації.
Контроль за роботою органів з евакуації здійснюється органом, який
приймає рішення про проведення евакуації.
Органи з евакуації інформують місцеві держадміністрації, органи
місцевого самоврядування та керівників суб’єктів господарювання про стан
планування евакуації, власної підготовки до виконання покладених на них
завдань, навчання населення діям під час проведення евакуації, обладнання
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станцій, портів, пунктів посадки на транспортні засоби, підготовку
маршрутів до місць посадки на транспортні засоби, здійснення контролю за
підготовкою транспортних засобів до евакуації, організацію ведення обліку
евакуйованого населення, оповіщення відповідних органів управління та
населення про початок евакуації, медичне забезпечення населення під час
евакуації у місті (районі), підготовку до розміщення пунктів санітарної
обробки населення, спеціальної обробки одягу, майна і транспорту,
здійснення дозиметричного контролю у складі приймальних пунктів
евакуації.
На центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації,
органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання, що проводять
евакуацію населення, покладається:
розроблення і виконання плану евакуації населення;
визначення і підготовка безпечного району для евакуйованого
населення і його життєзабезпечення;
здійснення контролю за плануванням, підготовкою і проведенням
заходів з евакуації підпорядкованими їм органами з евакуації.
Місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування
забезпечують оповіщення, інформування населення про загрозу та
виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у формі, доступній для осіб
з вадами зору та слуху.
Місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування та
суб’єкти господарювання, що приймають евакуйоване населення, визначають
склад відповідних органів з евакуації, забезпечують розроблення плану
приймання та розміщення евакуйованого населення, яке прибуває з
небезпечних районів, підготовку приймальних пунктів з евакуації,
обладнання станцій, портів, пунктів висадки населення, сховищ для захисту
евакуйованого населення, здійснення контролю за підготовкою житла,
медичних закладів, інших об’єктів для розміщення і життєзабезпечення
евакуйованого населення, організацію ведення його обліку, забезпечення
радіаційної і хімічної розвідок на маршрутах евакуації і в районах
розміщення населення, організацію дозиметричного контролю, санітарної
обробки населення, спеціальної обробки одягу, майна і транспорту.
Координація дій місцевих держадміністрацій, органів місцевого
самоврядування під час проведення евакуації здійснюється центральними
органами виконавчої влади через відповідні територіальні органи у межах їх
повноважень.
Евакуація населення із зон радіоактивного забруднення навколо
атомних електростанцій проводиться для АЕС потужністю:
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що не перевищує 4 ГВт, — у радіусі 30 кілометрів;
більш як 4 ГВт — у радіусі 50 кілометрів.
При цьому територія, з якої проводиться евакуація, повинна бути не
менше зони спостереження атомної електростанції, розміри якої визначені
згідно із законодавством.
Евакуація населення із зон небезпечного радіоактивного забруднення
навколо інших ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, проводиться із зон спостереження таких
установок та об’єктів, визначених згідно із законодавством.
План евакуації населення розробляється комісією з питань евакуації,
підписується її головою, затверджується керівником органу, який утворив
таку комісію, та погоджується органом, на території якого планується
розміщення евакуйованого населення.
Комісія з питань евакуації, утворена місцевою держадміністрацією,
органом місцевого самоврядування, на території якого планується
розміщення евакуйованого населення, розробляє план його приймання і
розміщення у безпечному районі, який затверджується керівником органу,
що утворив відповідну комісію.
Списки громадян, які підлягають евакуації, складаються у трьох
примірниках, один з яких залишається в особи, яка здійснює управління
об’єктом господарювання, будинком, другий — після уточнення списків
надсилається на збірний пункт евакуації (у разі одержання рішення про
проведення евакуації), третій — на приймальний пункт евакуації. Такі
списки коригуються щороку особами, які здійснюють управління об’єктами
господарювання та будинками.
Порядок проведення евакуації
Оповіщення органів з евакуації про початок евакуації населення
здійснюється за рішенням органу, що їх утворив.
Порядок здійснення запланованих заходів з евакуації населення з
урахуванням обстановки, що склалася, уточнюється органом з евакуації.
Комісії з питань евакуації, утворені в безпечних районах,
організовують приймання, розміщення і життєзабезпечення евакуйованого
населення.
Комісія з питань евакуації, утворена на об’єкті господарювання:
організовує оповіщення та ведення обліку працівників, уточнює
дані про транспортні засоби, строк їх подання, маршрути і порядок руху;
подає необхідну інформацію комісії з питань евакуації, утвореній
місцевою держадміністрацією, органом місцевого самоврядування, на
території якого планується розмістити евакуйованих працівників;
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забезпечує зустріч та розміщення евакуйованих працівників у
безпечному районі та організовує їх інформаційне забезпечення.
Комісія з питань евакуації, утворена місцевою держадміністрацією,
органом місцевого самоврядування, організовує оповіщення, евакуацію та
прибуття на збірні пункти евакуації непрацюючого населення, зокрема
інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату,
розумовою відсталістю, психічними розладами за місцем проживання.
Збірні пункти евакуації уточнюють чисельність евакуйованого
населення, порядок його відправлення, організовують їх збір та ведення
обліку, здійснюють посадку населення на транспортні засоби, формують піші
і транспортні колони, інформують комісії з питань евакуації про
відправлення населення, організовують надання медичної допомоги
евакуйованому населенню та охорону громадського порядку.
Піші колони формуються за об’єктами господарювання, чисельність
колони не перевищує 1000 осіб. Швидкість руху колони планується 2-3
км/год., дистанція між колонами до 500 метрів. Величина добового переходу
може складати 20-30 км, тривалість привалів складає:
Малі привали призначаються кожні 1 – 1,5 години руху, великий – на
початок другої половини добового переходу, як правило, за межами зон
(районів) можливих негативних факторів надзвичайної ситуації.
У разі виникнення аварії на хімічно- або радіаційно- небезпечному
об’єкті, все фізично здорове населення, у тому числі робочі зміни обёєктів
виводяться пішим порядком по незабруднених маршрутах, які не піддалися
радіоактивному (хімічному) забрудненню або вивозиться транспортом.
Евакуація особового складу збірних пунктів евакуації організовується
після завершення евакуації населення на підставі рішення органу, що
утворив такі органи.
Приймальні пункти евакуації організовують у безпечному районі
підготовку пунктів висадки, уточнюють кількість населення, що прибуло, і
порядок подачі транспортних засобів для його вивезення із зазначених та
проміжних пунктів евакуації до пунктів розміщення, організовують надання
медичної допомоги евакуйованому населенню та охорону громадського
порядку.
У разі виникнення аварії на хімічно або радіаційно небезпечному
об’єкті евакуація населення проводиться у два етапи:
перший — від місця знаходження населення до межі зони
забруднення;
другий — від межі зони забруднення до пункту розміщення
евакуйованого населення в безпечних районах.
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На межі зони забруднення у проміжному пункті евакуації здійснюється
пересадка евакуйованого населення з транспортного засобу, що рухався
забрудненою місцевістю, на незабруднений транспортний засіб.
Під час пересадки населення за необхідності здійснюється його
санітарна обробка та спеціальна обробка одягу, майна і транспорту.
Після проведення спеціальної обробки транспортний засіб
використовується для перевезення населення забрудненою місцевістю.
Евакуація населення із зон можливого катастрофічного затоплення
проводиться насамперед із населених пунктів, що розміщуються поблизу
гребель, хвиля прориву яких може досягнути зазначених населених пунктів
менше ніж за чотири години, а з інших населених пунктів — за наявності
безпосередньої загрози їх затоплення.
Для інформаційного забезпечення евакуйованого населення про
порядок дій у різних ситуаціях та оперативну обстановку місцевою
держадміністрацією, органом місцевого самоврядування використовуються
системи оповіщення, засоби радіомовлення і телебачення.
Розміщення евакуйованого населення
Евакуація населення проводиться у безпечні райони, визначені
органом, який приймає рішення про проведення евакуації.
У разі коли евакуйоване населення неможливо розмістити у
безпечному районі, його частина може розміщуватися на території регіону,
суміжного з небезпечним районом, за погодженням з місцевими
держадміністраціями такого регіону.
Порядок розміщення евакуйованого населення визначається місцевою
держадміністрацією, на території якої планується розміщувати евакуйоване
населення, за заявкою органу, що приймає рішення про проведення евакуації.
Евакуйоване населення розміщується у готелях, санаторіях,
пансіонатах, будинках відпочинку, дитячих оздоровчих таборах та у
придатних для проживання будівлях підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності.
Розміщення евакуйованого населення здійснюється за встановленими
видами та обсягами послуг з його життєзабезпечення.
Фінансування заходів з евакуації здійснюється за рахунок коштів,
передбачених відповідно до вимог законодавства для ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, у визначеному Кабінетом Міністрів України
порядку.
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2. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
ПРАЦІВНИКІВ.

ТА

ОБОВ’ЯЗКИ

ЕВАКУЙОВАНИХ

Отримавши повідомлення про проведення евакуаційних заходів, кожна
людина повинна підготувати себе та житло до евакуації.
Підготувати житло - це означає - відключити електричний струм,
перекрити газ, воду, закрити кватирки, вікна і вхідні двері.
У призначений час прибути на свій збірний пункт евакуації і
зареєструватися. По можливості надати допомогу особам, яким важко
пересуватись.
Евакуйовані громадяни повинні мати при собі паспорт,
військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне
посвідчення,
свідоцтво про народження, гроші і цінності, продукти
харчування і воду на 3 доби, постільну білизну, необхідний одяг і взуття
загальною вагою не більш як 50 кілограмів на кожного члена сім'ї.
Дітям дошкільного віку вкладається у кишеню або пришивається до
одягу записка, де зазначається прізвище, ім'я та по батькові, домашня
адреса, а також ім'я та по батькові матері і батька.
При пересуванні пішки необхідно:
• виконувати всі команди і сигнали, що подаються керівниками маршу;
• дотримуватись темпу і дистанції під час руху;
• особам, приймаючим участь у марші, надавати допомогу один
одному.
Під час евакуації транспортними засобами громадяни повиннні:
• суворо дотримуватись встановленого порядку посадки;
• не допускати тисняви і штовханини біля дверей вагонів, автомобілів.
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ТРИВОЖНА ВАЛІЗА (ТРИВОЖНИЙ НАПЛІЧНИК)

У вас повинен бути напоготові якісний надійний рюкзак з такими речами
і продуктами.
1) Копії важливих документів у водонепроникній упаковці. Заздалегідь
зробіть копії паспортів, автомобільних прав, документів, що доводять ваші
права на нерухомість, автомобіль і т.д. Документи укласти потрібно так, щоб
їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії
рідних і близьких.
2) Кредитні карти і готівку. У вас завжди (в будь-який час) повинен бути
запас грошей.
3) Дублікати ключів від будинку та авто.
4) Карта місцевості і доведений до відома всіх членів сім'ї спосіб
екстреного зв'язку і місце зустрічі.
5) Пристрої зв'язку і доступу до інформації. Невеликий радіоприймач з
можливістю прийому УКВ / FM діапазону. У продажі є недорогі приймачі з
динамо-машинкою для живлення. Приймач дозволить бути в курсі, що
відбувається. Запасні батарейки для приймача. Можна взяти недорогий
мобільний телефон із зарядним пристроєм.
6) Ліхтарик, а краще декілька, із запасними батарейками і лампочками
для нього.
7) Компас і годинник. Купуйте водонепроникні.
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8) Мультитул - багатофункціональний інструмент. Зазвичай він виглядає
як складні пасатижі, в ручках якого заховані додаткові інструменти (ніж,
шило, пила, викрутка, ножиці і багато іншого).
9) Ніж і топірець.
10) Сигнальні засоби (свисток, фальшфейєр).
11) Пакети для сміття ємністю 120 л. Штук п'ять. Може замінити тент,
якщо розрізати.
12) Рулон широкого скотчу.
13) Упаковка презервативів (12 штук без коробки, без мастила і
ароматизаторів). Придатися може в багатьох ситуаціях.
14) Шнур синтетичний, діаметр 4-5 мм, довжина - 20 м.
15) Блокнот і олівець.
16) Нитки та голки.
17) Аптечка першої необхідності. Кількість ліків розрахована на надання
допомоги не тільки собі, а й оточуючим:
• бинти, лейкопластир, йод, вата;
• активоване вугілля (інтоксикація);
• «Парацетамол» (жарознижувальний);
• «Супрастин» (алергія);
• «Іммодіум» (діарея);
• «Фталазол» (кишкова інфекція);
• «Альбуцид» (очні краплі);
• антибіотики в порошках.
18) Постійні ліки, які приймаються вами на постійній основі, готуються
на тиждень із зазначенням дозування та способу застосування. Імена та
телефони ваших лікарів. Слідкуйте за терміном придатності ліків (при
упаковці забийте в календар дату ревізії препаратів).
19) Одяг. Нижня білизна (2 комплекти). Шкарпетки бавовняні (2 пари).
Запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик, в'язана шапочка, рукавиці,
шарф. Надійне і зручне взуття.
20) Міні-палатка, килимок-пінка, спальник.
21) Гігієнічні засоби: зубна щітка і паста, невеликий шматок мила,
рушник (продаються спресовані в супермаркетах), туалетний папір, кілька
упаковок сухих хусток, кілька носових хусток, вологі серветки. Жінкам засоби особистої гігієни. Можна взяти бритву і манікюрний набір.
22) Товари для дітей.
23) Посуд: казанок, фляга, ложка, кружка (краще металева 0,5 л),
розкладний стаканчик.
24) Сірники (краще туристичні). Запальничка.
25) Запас їжі на декілька днів. Все, що можна їсти без приготування і що
займає мало місця, довго зберігається. Питна вода на 1-2 дні, яку потрібно
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періодично оновлювати. Висококалорійні солодощі (дуже хороший для цього
«Снікерс», який досі використовується тактичними військовими групами).
Пригорща льодяників.
26) Продукти:
• 2 банки з гарною тушонкою;
• галети;
• супові пакети;
• м'ясні чи рибні консерви.
• якщо є місце: будь-яка крупа, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.
27) Горілка або медичний спирт.
28) Сімейні цінності, реліквії, але тільки після упаковки
найнеобхіднішого.
Намет, карімат, спальник - не обов'язкові, але бажані. Без них об’єм
рюкзака складе не більше 30 літрів.
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