
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛОВЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
відділ з питань цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи 

 
ПАМ’ЯТКА НАСЕЛЕННЮ 

Оповіщення населення про надзвичайні ситуації 
 

“УВАГА ВСІМ!” 
це попереджувальний сигнал цивільного захисту. 

 
 
Для привернення уваги населення про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайної ситуації передається попереджувальний сигнал «УВАГА ВСІМ», а 
саме: уривчасте звучання електросирен, часті гудки транспорту і т.д. 
 
Почувши цей сигнал, негайно увімкніть радіоприймач, телевізор або комп’ютер  
(налаштувати на офіційний сайт Слов’янської міської ради, розділ «трансляція 
засідань») і слухайте повідомлення відділу з питань цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи Слов’янської міської ради. 
 
На кожний випадок надзвичайних ситуацій відділом з питань цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи готуються варіанти повідомлень, які потім, з 
урахуванням конкретних подій, корегуються. 
 
Тривалість звучання повідомлень, що передаються технічними засобами мовлення, 
триває 5 хвилин, у разі потреби вони повторюються через кожні 10-15 хвилин. 
 
Вислухавши це повідомлення кожний повинен діяти без паніки і метушні у 
відповідності з отриманими вказівками. 
 
Повідомлення відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної 
роботи міста, включає: 
Інформацію про характер та місце загрози виникнення або виникнення надзвичайної 
ситуації, можливу зону надзвичайної ситуації, заходи безпеки.  



 
ГРОМАДЯНИ! ПАМ’ЯТАЙТЕ! Кожне повідомлення відділу з питань цивільного 
захисту, мобілізаційної та оборонної роботи міста може і буде відрізнятися одне від 
одного. 
 
ЗМІСТ КОЖНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ буде залежати від екстремальних умов, 
розмірів, тривалості та масштабів можливих наслідків надзвичайних ситуацій, 
ступеню небезпеки факторів ураження для населення міста чи району. 
 
КОЖНИЙ ГРОМАДЯНИН повинен знати телефони відділу з питань цивільного 
захисту, мобілзаційної та оборонної боти і аварійно-рятувальних служб. 

ТЕЛЕФОНИ  
диспетчерських служб, установ та організацій м. Слов’янська 

 
 

Назва установи Диспетчерська 
служба 

Моб. телефон міський 
телефон 

6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Донецькій області 

диспетчерская служба  101 
2-41-06 

Слов’янський відділ поліції 
ГУ НП України в Донецькій 

області 

диспетчерская служба 066-153-49-33 102 
 

Слов’янська міська рада диспетчерская служба  1505 
3-40-46 

Відділ з питань цивільного 
захисту, мобілізаційної та 

оборонної роботи 

  2-77-83 
3-35-07 

КП «ЖЕК №1» 
kpzhek1@ukr.net 

диспетчерская служба 095-813-02-31 2-43-08 

КП «ЖЕК №4» 
kpgek432233355@ukr.net 

диспетчерская служба 095-15-69-108 66-58-39 

КП «ЖЕК №6» 
kpjek_6@ukr.net 

диспетчерская служба 066-478-69-93 3-71-45 

КП «ЖЕК №7» 
gek7slav@ukr.net 

диспетчерская служба 066-623-16-92 2-12-00 

ООО «Арагорн» 
ooo_aragorn@ukr.net 

диспетчерская служба 066-21-92-436 2-12-93 

ООО «Цидило и К» 
24453447@ukr.net 

диспетчерская служба 066-807-22-46 
 

3-90-83 
 

ООО «Лира ЛТД» 
zvit_lira1@ukr.net 

диспетчерская служба 099-79-406-32 66-58-16 

КП «Славгорводоканал» 
slavvodokanal@gmail.com 

 

диспетчерская служба 050-471-40-72 2-43-26 

КП «Славянсктеплосеть» 
slavteplo2015@ukr.net 

 

диспетчерская служба  2-55-72 

Слав.УГГ 
slavugg@ukr.net 

 

диспетчерская служба 099-27-400-92 104 
66-83-04 

ПРАТ «ОТИС» диспетчерская служба 093-38-69-844 62-26-66 

Слав РЭС 
moiseenkoist@dtek.com 

 

диспетчерская служба  62-40-26 
3-41-07 


