
Інформація про БПЛА 

 
Запуск БПЛА проводиться виключно з погодження Служби безпеки 

України.  

 

«Всі не дозволені польоти безпілотних літальних апаратів будуть вважатись 

шпигунством та диверсійною роботою на користь ворога з усіма витікаючими 

наслідками»,-  наголошують у відомстві. 

 

Громаданам України потрібно знати про те, що відповідно до  вимоги пункту 4 

розділу ІІ Правил використання повітряного простору, а саме – «польоти 

безпілотних повітряних суден масою до 20 кг включно виконуються без подання 

заявок та отримання дозволів на використання повітряного простору» - під час 

воєнного стану не діють.   

За порушення вказаних вимог зловмисників буде притягнено до відповідальності 

за статтями 109-114 Кримінального кодексу України.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ІНСТРУКЦІЯ  

Що робити під час атаки  дронів-камікадзе 

Російські війська останнім часом активно застосовують іранські дрони-камікадзе 

«Shahed-136» проти України. У більшості випадків окупанти атакують цими дронами 

об’єкти інфраструктури, проте БПЛА несуть серйозну небезпеку і для цивільних. 

Зазначимо, що іранські дрони мають характерний звук — нагадує мотор мопеда чи 

бензопили. Під час польоту він дуже гучний, тому його можна почути навіть крізь сон. 

При цьому незважаючи на це, безпілотники літають на малій висоті, тому їх складно 

виявити системам ППО. 

Що робити під час атаки іранських дронів: 

 Чуєте звук двигуна поряд — негайно прямуйте до укриття і залишайтеся там, доки 

мине небезпека. 

 Обирайте місця далеко від військових та стратегічних об’єктів, адміністративних 

установ. 

 Якщо немає можливості сховатися, дотримуйтесь правил двох стін, які повинні 

відокремлювати вас від небезпеки. 

 Найкраще при можливій атаці — перебувати у спеціально обладнаному укритті. Якщо 

такого поблизу немає, ховайтеся у підвалах чи цокольних поверхах будинків, 

підземних паркінгах та переходах. 

Що робити, якщо ви застали атаку на вулиці: 

 Знайдіть будь-який виступ, заглиблення у землі чи канаву. Укриттям на вулиці також 

може стати бетонна сміттєва урна або сходи. 

 Лягайте на землю і закрийте голову руками. Прийміть позу ембріона, розгорніться 

ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкрийте рот. 

 Якщо знайшли приміщення, вибирайте місце в кутку і недалеко від виходу, щоб 

миттєво залишити будинок у разі попадання снаряда. Залишайтеся в укритті 

щонайменше 10 хвилин після завершення обстрілу, адже існує загроза його повтору. 

 Не залишайтеся у транспорті під час обстрілу. Вийдіть та відбігайте подалі від дороги. 

І там знайдіть можливе укриття. 

 Ховатися у під’їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних 

будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій також небезпечно. 

Намагайтеся не ховатися за автомобілями чи кіосками. 

Джерело: РБК-Україна 

 

 

 

https://www.rbc.ua/


 

Правила поведінки під час атаки дронів-камікадзе  

Українцям нагадали правила безпеки під час атаки дронів. Необхідно триматися 

осторонь адміністративних будівель, а також стратегічних і військових 

об’єктів. 

У ОК «Південь» розповіли, які заходи безпеки слід вжити у разі атаки дронів-

камікадзе. 

Бійці ОК «Південь» наголосили, що росіяни прагнуть психологічно тиснути на мирне 

населення за допомогою БПЛА. 

Про появу безпілотників у небі свідчать такі ознаки: 

1. Наближення дронів-камікадзе добре чутно у повітрі. 

2. Робота двигуна дуже схожа на звук роботи мопеда чи бензопили. 

У такому разі необхідно оцінити обстановку навколо та відійти убік від 

адміністративних будівель, а також від стратегічних та військових об’єктів. 

Далі необхідно знайти укриття та перечекати загрозу. 

Нагадаємо, що жертвами атаки іранських безпілотників в Одесі стали двоє людей. 

Як поводитися під час атаки дрона-камікадзе: 

рекомендації українських військових 

 Ймовірність повторних атак дронами-камікадзе залишається досить великою. 

Військові розповіли, як розпізнати літальний апарат та як діяти, коли побачили його. 

Враховуючи імовірність повторних атак дронами-камікадзе, збереження загрози 

ракетних ударів та невгамовне бажання ворога тиснути психологічно на мирне 

населення, слід зважати на обов’язкові заходи безпеки. Відповідні 

рекомендації надало ОК «Південь». 

 Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, переходьте в укриття. 

 При наближенні дрона-камікадзе, як правило в повітрі чутно роботу його двигуна, 

звук схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. 

 Варто оцінити обстановку навколо, триматися осторонь адміністративних будівель, 

стратегічних та військових об’єктів, знайти укриття, де перечекати. 

— Зберігайте емоційну рівновагу й зосередженість, не наражайте себе на зайву 

небезпеку, не бентежте фейковими повідомленнями, — зазначають у повідомленні. — 

Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації. 

Російські війська все частіше почали використовувати іранські безпілотники Shahed-

136, маркуючи їх російською назвою «Герань-2».   

https://www.facebook.com/watch/?v=5923613451006837
https://vn.20minut.ua/goto/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGd2F0Y2glMkYlM0Z2JTNENTkyMzYxMzQ1MTAwNjgzNw==


БЕРЕЖІТЬСЯ !!   БУДЬТЕ  УВАЖНИМИ !! 

НЕ НАРАЖАЙТЕСЯ НА НЕБЕЗПЕКУ!!  


