
Виживання в місті. Важливі речі для виживання в 

кризовій ситуації та три види Аптечок 
(Ви самі обираєте по ситуацію, що Вам необхідно!) 

Перелік речей: 
1. Тактична аптечка 
2. Спальний мішок 
3. Ковдра 
4. Ліхтарик 
5. Вода 
6. Їжа – Мінімум = 6 х енергетичні батончики, 3 х банок м’яса, 4 х банок супу або сухпай – 
військове харчування 
7. Батарейки 
8. Паракорд 
9. Скотч 
10. Похідний примус 
11. Похідний посуд 
12. Похідні ложка, виделка, ніж 
13. Документи, що засвідчують особу 
14. Гроші – Грошові кошти – зарплата за один тиждень 
15. Дезінфектор для води 
16. Розпалювання для вогню 
17. Запальнички 
18. Контейнери для води 
19. Мішки для води для надзвичайної ситуації 
20. Мультитул 
21. Бойовий ніж 
22. Зброя 
23. Речі для торгівлі та бартеру – Кава, шоколад, алкоголь, запальнички тощо. 
24. Карти 
25. Компас 
26. Книга з виживання 
27. Складна вудка 
28. Відкривалка для консервів 
29. Маленький намет 
30. Маленький радіоприймач на коротких хвилях 
31. Рації для перемовин – 2 шт. мінімум 
32. Хімічні палички для освітлення та інші форми освітлення 
33. Упаковка серветок 
34. Засіб дезінфекції для рук 
35. Мило 
36. Дзеркало 
37. Туалетний папір 
38. Невелике рушник 
39. Газовий балончик для самозахисту – проти собак і людей 
40. Сонцезахисні окуляри 
41. Одяг – Може бути старий одяг 
42. Захист від комах 
43. Крем від сонця 
44. Камінь для заточки ножів 



45. Магнієва стружка або сухий спирт 
46. Книги, ігри – Для відпочинку 
47. Ножі 
48. Спеціальні потреби – діти, люди похилого віку, немічні, домашні тварини 
49. Пастки для тварин та птахів 
50. Надувний матрац або каремат 
51. Медикаменти 
52. Свистки 
53. Фольга 
54. Пластикові пакети для сміття 
55. Стільниковий телефон – може не більше не працювати – треба зберегти батарею 
56. Светр 
57. футболки 
58. Довга білизна 
59. 3 х білизна 
60. Військові брюки 
61. Додаткові чоботи 
62. 3 х пари шкарпеток 
63. Пальто або довга куртка 
64. Наколінники 
65. Шкіряні рукавички х 2 
66. Дощовий костюм 
67. Шапка 
68. Бронежилет 
69. Протигаз та респіратор 
70. Зоотовари 
71. Дитячі товари 
72. Фотографії родини 
73. NBC Kit (набір для запобігання радіаційно-бактеріальному зараженню) 
74. Паурбанк (мінімум на 5000 mah від 2шт.) 
75. Інвентарний список 
76. тощо. 

Аптечка (загальні принципи, різновиди) 

 
Аптечка 



Для надання домедичної допомоги завжди повинна бути напоготові аптечка. Вона повинна 
бути в автомобілі, вдома, в офісі, на спортивних змаганнях, в подорожах та навіть у жіночій 
сумочці. 
Для кожного випадку аптечка матиме свої особливості, але основні принципи формування 
однакові. 
Аптечка повинна регулярно перевірятися і оновлюватися. 
Аптечки бувають декількох типів: 
1 – Побутові; 
2 – Аптечка індивідуальна (АІ-1); 
3 – Колективні (для офісу, організації, підприємства); 
4 – Автомобільні, і багато інших. 
  

Склад автомобільної аптечки в Україні Аптечка медична автомобільна (АМА) 
Комплекс медичних засобів, що призначені для надання першої медичної допомоги 
постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та в поточному режимі експлуатації. 
За Наказом Міністерства охорони здоров’я України 07.07.98 N 187 АМА повинні 
комплектуватися двома комплектами медичних засобів: аварійним та експлуатаційним. 

Аварійний комплект АМА повинен складатися з двох наборів 1 і 2. 
НАБІР № 1 
1. Засоби для зупинки кровотечі, накладання пов’язок при травмах 
1.1 джгут для зупинки кровотечі-3од 
1.2 бинт стерильний (10 см х 5 м)-6 од 
1.3 серветки з хлоргексидином (або його замінники)-9 од 
1.4 серветки кровоспинні з фурагіном (або його замінники)-9 од 
1.5 пакет перев’язний стерильний- 4 од 
2. Знеболювальні засоби: 
2.1 Буторфанолу тартрат 0,2 % – 1 мл. шприц-тюбик- 6 од 
3. Додаткові засоби 
3.1 ножиці з тупими кінцями(ножиці Лістера) – 1 од 
3.2 Блокнот з ручкою- 1 од 
НАБІР № 2 
1. Засоби для накладання пов’язок при травмах: 
1.1 косинка медична перев’язна з будь-якої тканини 150 см х 50 см- 6 од 
2 Додаткові засоби: 
2.1 плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легенів- 4од 
2.2 Рукавички медичні №8 з поліетилену, комплект (рекомендовано замініти на нітрилові) -4 
од 
2.3 Термоковдра – 4 од 
2.4 Комірці для фіксації шийного відділу хребта змінних розмірів -2 од 
2.5 Шини еластичні для верхніх кінцівок -4 од 
для нижніх кінцівок -6 од 
2.6 Портативний апарат для штучної вентиляції легенів -1 од 
2.7 Ножиці з тупими кінцями (ножиці Лістера) -1 од 
2.8 Повітрявод або S – подібна трубка -3 од 
Примітка. Обидва набори аварійного комплекту повинні бути укладені в окремі герметичні 
поліетиленові пакети. 
На пакетах повинна міститися наліпка із зазначенням таких відомостей: 
номер набору, які засоби входять до пакету та їх кількість. 
Склад експлуатаційного комплекту: 
1. Засоби для зупинки кровотечі, накладання пов’язок при травмах 
1.1 бинт нестерильний (5 см х 5 м) – 2 од 
1.2 серветки марлеві стерильні середні -1 од 



1.3 вата нестерильна 50 г- 1од 
1.4 лейкопластир шириною не менше 5 см х 5 м рулон -3 од 
2. Антисептичні засоби: 
2.1 розчин йоду 5 % – 10 мл – 2фл 
2.3 розчин перекису водню 3 % – 25 мл -3 фл 
3. Додаткові засоби 
3.1 розчин аміаку -2 фл 
3.2 сульфацил натрію 20 % – 1 мл шприц-тюбик- 4 од 
  

Примітка. Крім наведених вище засобів, рекомендується включати в автоаптечку, призначену 
для вантажного автомобіля, що перевозить: 
нафтопродукти – 200 мл масла вазелінового або 20 таблеток вугілля активованого; 
кислоти – 10 пакетів гідрокарбонату натрію (соди питної) у розфасуванні 
по 4 г та 1 флакон (200 мл) дистильованої води; 
лужні речовини – 10 пакетів лимонної кислоти в розфасуванні по 1 г та 1 флакон (200 мл) 
дистильованої води. 
Індивідуальна аптечка 
Якщо ви збираєтеся в мандрівку чи на табір не забудьте підготувати та взяти із собою 
невеличку індивідуальну аптечку. 
Якщо ви маєте якісь хронічні захворювання або є вразливими до дії якихось зовнішніх 
факторів Ви повинні обов’язково мати в аптечці: 
– ліки, які вживаєте постійно (наприклад, гіпотензивні засоби при підвищеному тиску); 
– ліки, які вживаєте при загостреннях своєї хвороби (наприклад, антигістамінні засоби при 
алергії); 
– засоби, що допомагають при дії зовнішніх факторів, до яких Ви вразливі (наприклад від 
закачування у транспорті). 
В залежності від умов мандрівки, візьміть: 
– Репелент (засіб від комах); 
– Сонцезахисний крем; 
– Таблетки від закачування. 
Розширений варіант комплектації індивідуальної аптечки. 
1. Пластир бактерицидний (різних розмірів) або 3М (лейкопластир хірургічний)- 5 од. та більше 
2. Індивідуальний перев’язувальний пакет або бандаж 1-2 шт. 
3. Бинт (стерильний, не стерильний) в ідеалі – різних розмірів загальним об’ємом до 25м* 
4. Антисептики: 
– флакон-олівець з йодом або зеленкою -1 од 
– хлоргексидин (р-р 0,05%)**- 1 фл 
– медичний клей БФ-6***-1фл 
– бетадин (р-р 10%) -1 фл 
5. Розчин аміаку- 1 фл 
6. Антигістамінні засоби 
7. Знеболювальне (індивідуально, наприклад): 
– німісил, ібупрофен, спазмалгон, солпадеїн, кетанов тощо 
– спазмолітики (но-шпа тощо) 
8. Протизастудні засоби (індивідувально) 
9. Краплі очні (сульфацил) 
10.Спрей назальний 
11. Кардіологічні препарати: 
– корвалмент 
– корвалтаб 
– нітрогліцерин (тільки собі!) 
12. ШКТ: 



а)Протидіарейні: 
-лоперамід 
– ніфуроксазід. 
б) ШКТ розлади: 
– еспумізан 
в) адсорбенти: 
– активоване вугілля, сорбекс, атоксіл, біле вугілля, тощо. 
13. Краплі вушні (отіпакс, норфлоксацин) 
14.Рукавички медичні 
15. Ножиці «Лістера»- 1 шт 
16. Джгут або турнікет 
17.Серветки стерильні 
* у середньому довжина бинта складає 5-7м 
**хлоргексидин – замінює перекис, можна полоскати ротову порожнину, для промивання очей 
– бажано мати фурацилін(таблетки 2шт на 200мл води)!!!; 
*** медичний клей БФ-6 – діє як антисептик і замінює перев’язувальний матеріал при 
незначних ушкодженнях. Сприяє загоєнню дрібних шкірних ран внаслідок утворення на їх 
поверхні плівки. Клей наносять на очищену, з зупиненою кровотечою шкіру тонким 
рівномірним шаром. 
Домашня аптечка першої допомоги 
Домашня аптечка – рекомендований список, що в ній повинно бути: 
1. Перев’язувальні матеріали: 
– стерильні і звичайні бинти різної ширини, еластичний бинт 
– медична вата, 
– джгут, 
– пластирі різноманітного розміру та призначення; 
2. Для обробки ран (антисептики): 
– перекис водню (3%), 
– хлоргексидин, 
– медичний спирт, 
– розчин діамантовий зелений (зеленка), йод (5%); 
3. Для вимірювання температури: 
– ртутний або електронний градусник; 
4. При опіках: 
– спеціальні мазі або спреї (пантенол, бепантен) 
5. При спазмах і болях: 
– анальгін, баралгін, спазмалгон, но-шпа, нурофен, 
– знеболюючі мазі при болях в м’язах; 
6. При серцевих болях: 
– нітрогліцерин, валідол, валокордин, корвалол; 
7. При високій температурі (жарознижуючі): 
– парацетамол, ацетилсаліцилова кислота; 
8. При непритомних станах: 
– нашатирний спирт; 
9. Заспокійливі: 
– краплі або таблетки валеріани, настоянка пустирника; 
10. При алергії: 
– супрастин, діазолін, тавегіл; 
11. При розладах шлунка, отруєннях: 
– активоване вугілля, фталазол, лоперамід, смекта, мезим; 
12. При головному болю: 
– цитрамон; 



13. При застудах: 
– колдрекс, тера-флю, антигриппин; 
14. При нежиті: 
– називин, нафтизин, галазолін; 
15. Для полоскання горла: 
– питна сода, фурацилін; 
16. При зубних болях: 
– спеціальні зубні краплі; 
17. Допоміжні засоби та приладдя: 
– ножиці, пінцет, шприци, спринцівка, грілка, мірний стаканчик, марлеві маски. 
 В даний час у продажу є велика кількість фармакологічних препаратів, які підбираються 
індивідуально, тому наведений список є зразком. 
Деякі з перерахованих вище ліків можуть застосовуватися строго в певному дозуванні і тільки 
за призначенням лікарів. 
У складних ситуаціях надання першої допомоги має супроводжуватися викликом 
кваліфікованих медпрацівників або самостійним походом до медичного закладу. 
  

  

Навчальні матеріали в статті є частиною з курсу Виживання ССО ЯСЕН 
та ГО Українська Жіноча Варта  

Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань – 
гіперпосилання) 

на «Українську Жіночу Варту»www. uavarta.org 

 


