Як діяти
у кризовій ситуації
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ СІМ’Ї

#МИГОТОВІ

Мета і мрія нашого ворога - паніка у наших лавах. Найкращий
засіб проти паніки — завчасна поінформованість та спокійна
передбачливість, а не ігнорування реальності. Разом із вами
ми віримо і сподіваємося, що нічого страшного не станеться,
але пропонуємо заздалегідь задуматися, обговорити в родинному колі, підготуватися. Будьмо для всіх навколо осередком
здорового глузду, спокійної впевненості, завчасної підготовки
та корисної інформації.

Стратегія залежить від таких факторів:
• рівень небезпеки у вашому регіоні (як воєнної, такі техногенної);
• можливість залишити роботу (наприклад, хтось із вас працює на об’єктах критичної інфраструктури);
• наявність членів сім’ї, які не транспортабельні чи маломобільні;
• наявність транспорту, житла поза містом;
• наявність родичів чи друзів, які готові вас прийняти.
Від вашої стратегії залежить порядок ваших дій та вміст ваших
рюкзаків (наприклад, якщо ви збираєтеся евакуюватися туди,
де нема родичів чи друзів, запас їжі має бути більшим; а запас
їжі на дорогу залежить від тривалості дороги).

Ви маєте точно знати та домовитися з усіма членами сім’ї:
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Яка стратегія ваших дій
у випадку надзвичайної ситуації

Перше, що вам треба зробити, – домовитися з членами вашої
сім’ї, якою буде ваша стратегія у випадку надзвичайної ситуації. Можливі стратегії включають:
• залишатися в місті;
• виїхати в село (на дачу тощо);
• виїхати до родичів чи друзів в інший регіон,
завчасно домовившись;
• виїхати в інший регіон, не маючи там знайомих.
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що плануєте робити і куди їхати;
що вам треба закупити, підготувати, спакувати;
де, коли і як ви збираєтеся (місце збору основне й запасне);
яким транспортом та яким шляхом будете рухатися;
як тримаєте зв’язок у разі відключення мобільного зв’язку;
хто головний у групі, хто ухвалює остаточні рішення;
який у вас «план Б», якщо основний план зірветься.

Якщо ви вирішили залишатися на місці, то ви маєте завчасно
подумати:
• які запаси треба зробити;
• де ви будете ховатися у випадку обстрілів (знайти найближчі
укриття, перевірити стан підвалів), якщо це застане вас удома
чи на роботі;
• як підготуватися до можливої відсутності газу та електрики:
обігрів, приготування їжі, освітлення, зв’язок;
• де ви будете брати питну та технічну воду;
• як підготуватися до можливої несправності каналізації;
• як підготуватися до можливої пожежі та що робити в цьому випадку;
• який у вас «план Б», якщо доведеться залишити помешкання.
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Які запаси треба
зробити вдома

2

ǢǭǼǱ ǥǫ ǪǤǫǳǣȇǵǨǴȂ ǪǣǮǫǻǣǵǫǴȂ ǥǧǱǯǣ ǪǳǱǤȉǵǿ ǪǣǲǣǴǫ ǲǳǱ
ǧǶǭǵȉǥȂǭȉȇǲǱǩǫǥǰǫǯǫǵǣǧǱǥǦǱǪǤǨǳȉǦǣȁǵǿǴȂǭǳǶǲǣǲǨǳǮǱǥǣ
ǦǳǨǺǣǰǣ ǳǫǴ ǧǱǥǦǱǪǨǳǰǱǥǫǬ ǥǨǳǯȉǻǨǮǿ ǴǶǸȉ ǱǥǱǺǨǥȉ ǰǣǲȉǥ
ǷǣǤǳǫǭǣǵǫ ǥȉǥǴȂǰȉ ǲǮǣǴǵȉǥǹȉ ǵǶǻǱǰǭǣ ǳǫǤǰȉ ǭǱǰǴǨǳǥǫ
ǪǦǶǼǨǰǨǯǱǮǱǭǱǹǶǭǱǳǺǣǬǴȉǮǿǵǱǼǱǕǳǨǤǣǯǣǵǫǪǣǲǣǴǲǫǵǰǱȊǵǣǵǨǸǰȉǺǰǱȊǥǱǧǫǷȉǮǿǵǳǫǧǮȂǥǱǧǫǣǲǵǨǺǭǶǭǱǥǧǳǫǪǣǴǱǤǫ
ǲǱǩǨǩǱǦǣǴȉǰǰȂǵǱǼǱ

Як підготувати
транспортні засоби

3

ǊǣǪǧǣǮǨǦȉǧǿǲǱǧǤǣǬǵǨǲǳǱǣǥǵǱǯǱǤȉǮǿǵǣǲǣǮǿǰǨǣǵǣǭǱǩǲǳǱǧǶǯǣǬǵǨǪǣǴǱǤǫǲǨǳǨǴǶǥǣǰǰȂǰǣǥǫǲǣǧǱǭǰǨǯǱǩǮǫǥǱǴǵȉǴǭǱǳǫǴǵǣǵǫǴȂ ǣǥǵǱǯǱǤȉǮǨǯ ǥǨǮǱǴǫǲǨǧ ǥǱǪǫǭ Ǻǫ ǴǣǰǺǣǵǣ ǪǮǣǯǣǥǴȂ
ǣǥǵǱǯǱǤȉǮǿɈǲǨǳǨǴȉǧǣȇǯǱǰǣǥǨǮǱǴǫǲǨǧǪǮǣǯǣǥǴȂǥǨǮǱǴǫǲǨǧɈ
ǳǨǻǵǶǻǮȂǸǶǬǧǨǯǱǲȉǻǭǫ ǅǳǣǸǱǥǶǬǵǨǰǣǴǭȉǮǿǭǫǧǣǮǨǭǶǲǱȊǪǧǭǶǥǫǲǮǣǰǶȇǵǨ

ǐǣǥȉǵǿȂǭǼǱǥǫǪǤǫǳǣȇǵǨǴȂǪǣǮǫǻǣǵǫǴȂǥǧǱǯǣǥǴǨǱǧǰǱǲȉǧǦǱǵǶǬǵǨǳȁǭǪǣǭǤǨǪǲǨǭǫ ǧǫǥȉǵǿǴȂǰǫǩǺǨ ǰǣǥǫǲǣǧǱǭǰǨǱǤǸȉǧǰǱǴǵȉǪǣǮǫǻǫǵǫǲǱǯǨǻǭǣǰǰȂ

4

5

Які медикаменти
та засоби першої
допомоги треба мати
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ǃǰǵǫǴǨǲǵǫǭǫ
{ ǧǨǪȉǰǷǨǭǵǱǳǧǮȂǳǶǭǴǨǳǥǨǵǭǫǴǲǫǳǵǱǥȉ
{ ǸǮǱǳǦǨǭǴǫǧǫǰ ǣǰǵǫǴǨǲǵǫǭǧǮȂǳǣǰ ǦȉǳǻǫǬǥǣǳȉǣǰǵɈǴǲǫǳǵ 

ƷǵǳǫǳȉǥǰȉǲȉǧǦǱǵǱǥǭǫǣǲǵǨǺǭǫ

ǐǣǥǫǲǣǧǱǭǲǱǳǣǰǨǰǰȂ

 ǐǨǥȉǧǭǮǣǧǰǣǣǲǵǨǺǭǣǰǣǥǫǲǣǧǱǭǵǳǣǥǯǲǱǳǣǰǨǰǿǭǳǱǥǱǵǨǺȉǯǣȇǤǶǵǫǤǨǪǲǱǴǨǳǨǧǰǿǱǲǳǫǥǣǴ

{ ǪǣǴǱǤǫǧǮȂǪǶǲǫǰǭǫǭǳǱǥǱǵǨǺȉǵǶǳǰȉǭǨǵǭǳǱǥǱǴǲǫǰǰǫǬǤǫǰǵ
ǭǳǱǥǱǴǲǫǰǰȉǴǨǳǥǨǵǭǫ ǭǣǲǳǱǷǨǳGIPS\GSQFEXKEY^I 

 ǃǲǵǨǺǭǣǪǮȉǭǣǯǫǯǣȇǤǶǵǫǥǳȁǭǪǣǭǶǰǣǧȉǬǰǱǪǣǸǫǼǨǰǣǥȉǧǥǱǧǫ

{ Ǥǣǰǧǣǩ

 ǢǭǼǱǥǫǯǣȇǵǨǰǣǥǫǺǭǫǵǣǭǵǫǺǰǱȊǯǨǧǫǹǫǰǫǥǫǯǱǩǨǵǨǧǱǧǣǵǫǪǣǴǱǤǫǰǣǧǣǰǰȂǧǱǲǱǯǱǦǫǥȉǧǲǱǥȉǧǰǱǧǱǥǣǻǱȊǭǥǣǮȉǷȉǭǣǹȉȊ ǥǹȉǬǤǳǱǻǶǳȉǰǨǰǣǥǨǧǨǰȉ 

{ ǰǱǩǫǹȉǣǵǳǣǥǯǣǵǫǺǰȉǧǮȂǳǱǪǳȉǪǣǰǰȂǱǧȂǦǶ

Нижче наведений перелік двох базових рівнів аптечки

{ ǭǮǣǲǣǰǪǲǮȉǥǭǱȁǧǮȂǻǵǶǺǰǱǦǱǧǫǸǣǰǰȂ

ǕǨǳǯǱǭǱǥǧǳǣ

ǎȉǭǫ

ǒǨǳǨǥɌȂǪǭǣ

{ ǩǣǳǱǪǰǫǩǶǥǣǮǿǰȉ ǰǣǲǳǫǭǮǣǧǲǣǳǣǹǨǵǣǯǱǮ 

{ ǴǨǳǥǨǵǭǫǯǣǳǮǨǥȉǤǫǰǵǫǯǣǳǮǨǥȉǴǵǨǳǫǮǿǰȉǵǣǰǨǴǵǨǳǫǮǿǰȉ

{ ǪǰǨǤǱǮȁǥǣǮǿǰȉ ǰǣǲǳǫǭǮǣǧǲǨǰǵǣǮǦȉǰ 

{ ǤǫǰǵǫǨǮǣǴǵǫǺǰȉǪǷȉǭǴǣǵǱǳǱǯ

{ ǲǳǱǵǫ ȉǰǵǱǭǴǫǭǣǹȉȊ ȉǰǷǨǭǹȉȊ ǧȉǣǳǨȊ ǰǣǲǳǫǭǮǣǧ ǣǭǵǫǥǱǥǣǰǨ
ǥǶǦȉǮǮȂȉǯǱǧȉǶǯǷǵǣǮǣǪǱǮ 

{ ǲǮǣǴǵǫǳȉǳȉǪǰǫǸǳǱǪǯȉǳȉǥ
{ ǱǭǮȁǪȉǬǰǣǲǱǥɌȂǪǭǣ ǪǣǴȉǤǧǮȂǦǨǳǯǨǵǫǪǣǹȉȊǲǱǳǣǰǨǰǰȂǦǳǶǧǰǱȊǭǮȉǵǭǫ 
{ ǥǣǵǣ

{ ǥǨǮǫǭǫǬǻǯǣǵǱǭǵǭǣǰǫǰǫǧǮȂǷȉǭǴǣǹȉȊǲǱǴǵǳǣǩǧǣǮǱȊǭȉǰǹȉǥǭǫ

{ ǣǰǵǫǣǮǨǳǦȉǺǰȉ ǰǣǲǳǫǭǮǣǧǴǶǲǳǣǴǵǫǰ 
{ Ǯȉǭǫ Ȃǭȉ ǥǫ ǲǳǫǬǯǣȇǵǨ ǳǨǦǶǮȂǳǰǱ ǲǱǭǮǣǴǵǫ ǪǣǲǫǴǭǶ ȉǪ ǪǣǪǰǣǺǨǰǰȂǯ ǧǱǪǫ ǵǣ ǴǲǱǴǱǤǶ ǲǳǫǬǱǯǶ ǣ ǵǣǭǱǩ ǳǨǹǨǲǵǫ ǵǣ
ǥǣǻȉǣǮǨǳǦȉǺǰȉǳǨǣǭǹȉȊǰǣǯǨǧǫǺǰȉǲǳǨǲǣǳǣǵǫ 

{ ǰȉǵǳǫǮǱǥȉǺǫǦǶǯǱǥȉǳǶǭǣǥǫǺǭǫǲǣǳǫ
6
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Як підготувати
рюкзак безпеки
ǜǱǯǣȇǤǶǵǫǥǳȁǭǪǣǭǶ

5

Документи в поліетиленовій упаковці

ǤǣǩǣǰǱǭǱǲȉȊǵǣǱǳǫǦȉǰǣǮǫǱǧǰȉǲǱǴǵȉǬǰǱȉǪǴǱǤǱȁȉǰǻȉǦǨǳǯǨǵǫǺǰǱǪǣǭǳǫǵȉǥǳȁǭǪǣǭǶ 
{ ǒǣǴǲǱǳǵǥǰǶǵǳȉǻǰȉǬǵǣǤȉǱǯǨǵǳǫǺǰǫǬǥǱǧȉǬǴǿǭȉǲǳǣǥǣǥȉǬǴǿǭǱǥǫǬǭǥǫǵǱǭɈǹǨǵǳǨǤǣǯǣǵǫǥǭǫǻǨǰȂǸǱǧȂǦǶǤǱǧǱǥǨǧǨǵǿǴȂǺǣǴǵǱǲǱǭǣǪǶǥǣǵǫ
{ ǍǱǲȉȊ ǴǥȉǧǱǹǵǥǣ ǲǳǱ ǰǣǳǱǧǩǨǰǰȂ ǴǥȉǧǱǹǵǥǣ ǲǳǱ ǻǮȁǤ ǧǫǲǮǱǯǣȉǰǧǫǥȉǧǶǣǮǿǰǱǦǱǲǱǧǣǵǭǱǥǱǦǱǰǱǯǨǳǣ
{ ǍǱǲȉȊǧǱǭǶǯǨǰǵȉǥǰǣǰǨǳǶǸǱǯȉǴǵǿ
{ ǍȉǮǿǭǣ ǲǣǲǨǳǱǥǫǸ ǷǱǵǱ ǳȉǧǰǫǸ ǵǣ ǤǮǫǪǿǭǫǸ Ǹ Ǻǫ ǤȉǮǿǻȉ
ǪǰǣǲǫǴǣǯǫǰǣǪǥǱǳǱǵǰǱǯǶǤǱǹȉȉǯɌȂǵǣǲǳȉǪǥǫǼǨǧǣǵǣǰǣǳǱǧǩǨǰǰȂǦǳǶǲǣǭǳǱǥȉǣǮǨǳǦȉȊǪǣǮǨǩǰȉǴǵǿǲǱǮȉǭǣǸ
{ ǒǣǲǨǳǱǥǫǬǴǲǫǴǱǭǳȉǧǰǫǸǵǣǤǮǫǪǿǭǫǸǪǭǱǰǵǣǭǵǰǫǯǫǧǣǰǫǯǫ
{ ǗǮǨǻǭǣ Ǫ ǭǱǲȉȂǯǫ ǧǱǭǶǯǨǰǵȉǥ ǤǣǩǣǰǱ ǧǱǧǣǵǭǱǥǱ ǥǴȉ ǴǥǱȊ
ǧǣǰȉǪǤǨǳǨǦǵǫǧǨǴǿǰǣnǸǯǣǳȉ~ǰǣǲǳǫǭǮǣǧǰǣ+SSKPI(VMZI 
{ ǆǳǶǲǣǭǳǱǥȉ ȂǭǼǱǰǨǪǣǪǰǣǺǨǰǣǥȉǰǻǫǸǧǱǭǶǯǨǰǵǣǸ ȉǰǷǱǳǯǣǹȉȂǲǳǱǸǳǱǰȉǺǰȉǪǣǸǥǱǳȁǥǣǰǰȂǵǣǣǮǨǳǦȉȊ

Аптечка

8

Гроші
{ ǆǱǵȉǥǭǣǧǳȉǤǰȉǭǶǲȁǳǫǧǮȂǻǥǫǧǭǱǦǱǧǱǴǵǶǲǶ ǶǵǱǯǶǺǫǴǮȉǶ
ǵǥǨǳǧȉǬǥǣǮȁǵȉ ǪǰǣǺǰȉǴǶǯǫǱǭǳǨǯǱǥǲǣǭǨǵȉǪǧǱǭǶǯǨǰǵǣǯǫ
{ ǍǳǨǧǫǵǰȉǭǣǳǵǭǫ
ǊǥɌȂǪǱǭ
{ ǏǱǤȉǮǿǰȉǵǨǮǨǷǱǰǫ
{ 7-1ǭǣǳǵǫǳȉǪǰǫǸǱǲǨǳǣǵǱǳȉǥ
{ ǊǣǳȂǧǰȉǲǳǫǴǵǳǱȊǧǮȂǯǱǤȉǮǿǰǫǸǵǨǮǨǷǱǰȉǥǻǰǶǳǫ
{ ǊǣǲǣǴǰȉǤǣǵǣǳǨȊǲǣǥǨǳǤǣǰǭǫ
{ ǔǱǰȂǺǰȉǤǣǵǣǳǨȊ ǅǵǵǶǳǫǴǵǫǺǰȉǴǭǮǣǧǰȉ 
{ ǓǣǧȉǱǲǳǫǬǯǣǺǥǖǍǘǵǣǄǏǧȉǣǲǣǪǱǰȉǵǣǪǣǲǣǴǤǣǵǣǳǨǬǱǭǧǮȂǰǿǱǦǱ
ǑǴǥȉǵǮǨǰǰȂǵǣǴǫǦǰǣǮȉǪǣǹȉȂ
{ ǎȉǸǵǣǳǫǭ ǭǳǣǼǨǭȉǮǿǭǣǳǶǺǰǫǬǰǣǮǱǤǰǫǬ ǵǣǤǣǵǣǳǨǬǭǫǧǱǰǿǱǦǱ
ǤǣǩǣǰǱǪǺǨǳǥǱǰǫǯǴǥȉǵǮǱǯ ǼǱǤǰǨǪǣǴǮȉǲǮȁǥǣǮǱ 
{ ǔȉǳǰǫǭǫ ǤǣǩǣǰǱǵǶǳǫǴǵǫǺǰȉ ǪǣǲǣǮǿǰǫǺǭǣǴǥȉǺǭǫǷǨǳǱǹǨǳȉǬ ǭǳǨ
ǴǣǮǱǰǣǥǫǲǣǧǱǭǥȉǧǴǫǳȉǰǰȂǴȉǳǰǫǭȉǥ 
{ ǔǥǫǴǵǱǭ ǧǮȂǴǫǦǰǣǮȉǪǣǹȉȊ 
{ ǒǳǣǲǱǳǖǭǳǣȊǰǫ ǧǮȂȉǧǨǰǵǫǷȉǭǣǹȉȊ 

Дублікати ключів від будинку та машини

9

ǑǧȂǦ
{ ǇǥǣǵǳǫǭǱǯǲǮǨǭǵǫǴǲȉǧǰǿǱȊǤȉǮǫǪǰǫ
ǐǣǥȉǦǣǹȉȂ
{ ǍǣǳǵǣǯȉǴǹǨǥǱǴǵȉǣǵǣǭǱǩȉǰǷǱǳǯǣǹȉȂǲǳǱǴǲǱǴȉǤǪǥɌȂǪǭǶǵǣǱǤǶǯǱǥǮǨǰǨǯȉǴǹǨǪǶǴǵǳȉǺȉǥǣǻǱȊǳǱǧǫǰǫǶǥǫǲǣǧǭǶǳǱǪǧȉǮǨǰǰȂ

{ ǇǥȉǲǣǳǫǤǣǥǱǥǰȂǰǫǸǵǣǥǱǥǰȂǰǫǸǻǭǣǳǲǨǵǱǭ
{ ǊǣǲǣǴǰȉǻǵǣǰǫ

{ ǍǱǯǲǣǴ ǰǨǴǶǥǨǰȉǳǰǫǬ 

{ ǊǣǲǣǴǰǣǴǱǳǱǺǭǣǣǤǱǭǱǷǵǣǷǮȉǴǭǣ

{ ǆǱǧǫǰǰǫǭ ǭǳǣǼǨǥǱǧǱǰǨǲǳǱǰǫǭǰǫǬ 

{ ǒǮǣǼǧǱǼǱǥǫǭǯǨǯǤǳǣǰǰǫǬǱǧȂǦ

{ ǄǮǱǭǰǱǵǵǣǱǮȉǥǨǹǿ

{ ǗǮȉǴǱǥǣǺǫǥɌȂǪǣǰǣǻǣǲǱǺǭǣǳǶǭǣǥǫǺǭǫǻǣǳǷǤǣǷǤǣǮǣǭǮǣǥǣ

ƹǰǴǵǳǶǯǨǰǵǫ
{ ǐȉǩǯȉǹǰǫǬǣǤǱǴǱǭǫǳǣ
{ ǐȉǩǴǭǮǣǧǣǰǫǬǤǣǦǣǵǱǷǶǰǭǹȉǱǰǣǮǿǰǫǬ

{ ǊǳǶǺǰǨǥǪǶǵǵȂǪǧǣǵǰǨǥǫǵǳǫǯǣǵǫǲȉǻǫǬǲǨǳǨǸȉǧǲȉǧǥǣǰǵǣǩǨǯ
{ ǆǶǯǱǥȉǭǣǲǹȉ
ǊǣǴǱǤǫǦȉǦȉȇǰǫ

{ ǍǱǯǲǣǭǵǰǫǬǰǣǤȉǳȉǰǴǵǳǶǯǨǰǵȉǥ ǯǶǮǿǵǫǵǶǮ 

{ ǊǶǤǰǣǼȉǵǭǣǵǣǪǶǤǰǣǲǣǴǵǣ

{ ǛǰǶǳǲǣǳǣǭǱǳǧǯǯǤǮǫǪǿǭǱǯǨǵǳȉǥ

{ ǏǫǮǱǵǣǳǶǻǰǫǭ ǤǣǩǣǰǱǯȉǭǳǱǷȉǤǳǱǥǫǬ 

{ ǃǳǯǱǥǣǰǫǬǴǭǱǵǺ

{ ǕǶǣǮǨǵǰǫǬǲǣǲȉǳǶǲǣǭǨǵȉ ǼǱǤǰǨǰǣǯǱǭ 

{ ǐǫǵǭǫǵǣǦǱǮǭǫ

{ ǍȉǮǿǭǣǶǲǣǭǱǥǱǭǱǧǰǱǳǣǪǱǥǫǸǥǱǮǱǦǫǸǴǨǳǥǨǵǱǭǵǣǭȉǮǿǭǣǸǶǴǵǫǰǱǭ

ǖǲǣǭǱǥǭǣ
{ ǍȉǮǿǭǣǲǣǭǨǵȉǥǧǮȂǴǯȉǵǵȂǱǤɌȇǯǱǯǮȉǵǳȉǥ ǯǱǩǨǪǣǯȉǰǫǵǫǰǣǯǨǵ
ȂǭǼǱǳǱǪǳȉǪǣǵǫ 
{ ǊȉǲǲǣǭǨǵǫǧǮȂǪǣǸǫǴǵǶǧǱǭǶǯǨǰǵȉǥǵǣǲǳǨǧǯǨǵȉǥǥȉǧǥǱǮǱǦǫ


{ ǕǨǳǯǱǤȉǮǫǪǰǣ ǤǣǩǣǰǱǪǣǲǣǴǰǣǧǮȂǴǰǶ 

{ ǊǣǴǱǤǫȉǰǵǫǯǰǱȊǦȉǦȉȇǰǫ
{ Ǆǳǫǵǥǣ
{ ǏǣǰȉǭȁǳǰǫǬǰǣǤȉǳ
{ ǇǪǨǳǭǣǮǿǹǨ
11

ǒǱǴǶǧǯǨǵǣǮǨǥǫǬ
{ ǍǣǪǣǰǱǭ
{ ǎǱǩǭǣ
{ ǍǳǶǩǭǣ ǦǱǳǰȂǵǭǱ 
ǊǣǲǣǴȊǩȉǰǣǧǱǤǫǅǫǴǱǭǱǭǣǮǱǳȉǬǰȉǴǱǮǱǧǱǼȉ ǺǱǳǰǫǬǻǱǭǱǮǣǧǪǦǱǳȉǸǣǯǫǴǶǸǱǷǳǶǭǵǫǦǱǳȉǸǫǮǿǱǧȂǰǫǭǫ ǲǳǱǧǶǭǵǫ
ǻǥǫǧǭǱǦǱ ǲǳǫǦǱǵǶǥǣǰǰȂ ǥ ǳǨǵǱǳǵǲǣǭǨǵǣǸ ȉǪ ǴǣǯǱǳǱǪȉǦǳȉǥǱǯǦǣǮǨǵǫǴǶǲǲǣǭǨǵǫǵǶǳǫǴǵǫǺǰȉǴǶǤǮȉǯǣǵǫǺǫǣǰǣǮǱǦȉǺǰǣ ǻǥǫǧǭǣ Ȋǩǣ ǯɌȂǴǰȉ ǵǣ ǳǫǤǰȉ ǭǱǰǴǨǳǥǫ ǵǱǼǱ ǪǥǨǳǵǣǬǵǨ
ǶǥǣǦǶǰǣǵǨǼǱǤǲǳǱǧǶǭǵǫǤǶǮǫǲǳǫǧǣǵǰǫǯǫǧǮȂǪǤǨǳȉǦǣǰǰȂ
ǣǶǲǣǭǱǥǭǣɈǧǮȂǲǨǳǨǰǨǴǨǰǰȂǵǱǤǵǱǰǨǳǥǣǮǣǴȂǰǨǤǫǮǣǴȂ
ǵǱǼǱ ǺǣǬǹǶǭǱǳǵǱǼǱǶǲǣǭǶǬǵǨǥǲǮǣǴǵǫǭǱǥȉǲǮȂǻǨǺǭǫǺǫ
ǤǣǰǱǺǭǫ

ǄǣǩǣǰǱǼǱǤǪǣǦǣǮǿǰǣǥǣǦǣǰǨǤǶǮǣǤȉǮǿǻǱȁǪǣǭȉǮǱǦǳǣǯȉǥ
ǹǨǯǱǩǮǫǥǱǣǧǩǨǪǣǳǱǪǳǣǸǶǰǭǱǯǳȁǭǪǣǭȉǪǥǴȉǯǰǨǱǤǸȉǧǰǫǯ
ǵǣǧǨǰǰǫǯǪǣǲǣǴǱǯǲǳǱǥȉǪȉȊǥǣǩǫǵǿǭǦ ǢǭǼǱǥǫǰǨǯǱǩǨǵǨǲȉǧǰȂǵǫǵǣǰǱǴǫǵǫǵǣǭǶǥǣǦǶǵǳǨǤǣǵǳǱǸǫǪǯǨǰǻǫǵǫǥǯȉǴǵ
ǓȁǭǪǣǭ ǪǣǲǣǭǱǥǶȇǵǿǴȂ ǵǣǭ ǥǣǩǭǨ Ɉ ȂǭǰǣǬǤǮǫǩǺǨ ǧǱ Ǵǲǫǰǫ
ǱǤɌȇǯǰǨɈǰǣǧǰǱǰǣǧǰǫǯǮǨǦǭǨǺǫǭǳǫǸǭǨǰǣǴǣǯǫǬǥǨǳǸɈǲǱǵǳȉǤǰǨǥǧǱǳǱǪȉǃǲǵǨǺǭǣǵǣǪǣǴǱǤǫǦȉǦȉȇǰǫɈǶǥǨǳǸǰȉǸǭǫǻǨǰȂǸǶ
ǻǥǫǧǭǱǯǶǧǱǴǵǶǲȉ

ƹǰǻȉǳǨǺȉ
{ ǅǱǧǣ ǲǫǵǰǣ  Ǹ  Ǯȉǵǳǣ ǵǣ ǷȉǮǿǵǳ ǧǮȂ ǥǱǧǫ ǵǫǲǶ 7E[]IV 1MGVS
7UYII^I 
{ ǆǣǪǱǥǫǬǲǣǮǿǰǫǭǤǣǮǱǰǦ
{ ǔǶǸǫǬǴǲǫǳǵǧǮȂǳǱǪǲǣǮȁǥǣǰǰȂ
{ ǏȉǰȉǰǣǯǨǵǲǱǮȉǶǳǨǵǣǰǱǥǫǬǭǫǮǫǯǱǭǴǲǣǮǿǰǫǭ
{ ǜǱǧǱǧǣǵǭǱǥǱǲǱǵǳȉǤǰǱǧǮȂǥǣǻǫǸǧȉǵǨǬ#
{ ǜǱ ǧǱǧǣǵǭǱǥǱ ǲǱǵǳȉǤǰǱ ǧǮȂ ǮȉǵǰȉǸ ǮȁǧǨǬ Ǻǫ ǮȁǧǨǬ Ǫ ǷȉǪǫǺǰǫǯǫ
ǱǤǯǨǩǨǰǰȂǯǫǶǥǣǻȉǬǴȉǯɌȊ#
{ ǜǱǧǱǧǣǵǭǱǥǱǲǱǵǳȉǤǰǱǧǮȂǥǣǻǫǸǧǱǯǣǻǰȉǸǵǥǣǳǫǰ#
12
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Як підготуватися
до відсутності газу
та електрики

6

ǒǳǱǧǶǯǣǬǵǨǣǮǿǵǨǳǰǣǵǫǥǰȉǴǲǱǴǱǤǫ
ɓ ǱǤȉǦǳȉǥǶ

ɓ ǲǳǫǦǱǵǶǥǣǰǰȂȊǩȉ

ɓ ǱǴǥȉǵǮǨǰǰȂ

ɓ ǪǥɌȂǪǭǶ

Де шукати
правдиву інформацію

ǊǣǪǧǣǮǨǦȉǧǿ ǲȉǧǦǱǵǶǬǵǨ Ȃǭȉ ǧǩǨǳǨǮǣ ȉǰǷǱǳǯǣǹȉȊ ǤǶǧǨǵǨ ǥǫǭǱǳǫǴǵǱǥǶǥǣǵǫǶǭǳǫǪǱǥȉǬǴǫǵǶǣǹȉȊ
ɓ ǲǨǳǻǱǧǩǨǳǨǮǣ ǶǳȂǧǱǥǫǸ ǴǵǳǶǭǵǶǳ ǴǣǬǵǫ ǴǵǱǳȉǰǭǫ ǥ ǴǱǹȉǣǮǿǰǫǸǯǨǳǨǩǣǸ 
ǇǨǳǩǣǥǰǣǴǮǶǩǤǣǪǰǣǧǪǥǫǺǣǬǰǫǸǴǫǵǶǣǹȉǬ
[[[HWRWKSZYE

Обігрів

ǐǣǹȉǱǰǣǮǿǰǣǲǱǮȉǹȉȂ
[[[RTYKSZYE

ǢǭǼǱǰǨǯǣȇǱǲǣǮǨǰǰȂǯǱǩǰǣǳǱǪǵȂǦǵǫǥǭȉǯǰǣǵȉǰǣǯǨǵǪǣǺǨǲǫǥǻǫ Ǫǣ ǯǨǤǮȉ ǣǤǱ ǪǳǱǤǫǵǫ nǧǫǵȂǺǫǬ ǤǶǧǫǰǱǺǱǭ~ ȉǪ ǭǱǥǧǳ
ƹǧǨȂǲǱǮȂǦǣȇǥǵǱǯǶǼǱǤǪǯǨǰǻǫǵǫǱǤɌȇǯǲǳǱǴǵǱǳǶǥȂǭǱǯǶǥǫ
ǪǰǣǸǱǧǫǵǨǴǿǧǱǵǣǭǱǦǱǳǱǪǯȉǳǶǼǱǤǪȉǦǳȉǵǫǬǱǦǱǮȁǧǴǿǭǫǯǵǨǲǮǱǯȉǥǴȉǯǱǦǮǫǵǣǯǲǱǯȉǴǵǫǵǫǴȂǰǨǥǵǳǣǺǣȁǺǫǵǨǲǮǱǰǣǪǱǥǰȉ

Приготування їжі
ǆǣǪǱǥǫǬǲǣǮǿǰǫǭǪǤǣǮǱǰǣǯǫǵǶǳǫǴǵǫǺǰǣǲȉǺǲǳǫǯǶǴǵǱǼǱ

Освітлення
ǎȉǸǵǣǳǫǭǫ ȉǪ ǴǱǰȂǺǰǫǯǫ ǤǣǵǣǳǨȂǯǫ Ǻǫ ǧǫǰǣǯǱǮȉǸǵǣǳȉ ǴǥȉǺǭǫ
ǵǱǼǱ

!
14

ǐǣǧǣǺȉǺǫǶǲǳǫǥǣǵǰǱǯǶǤǶǧǫǰǭǶǵǳǨǤǣǪǣǥǺǣǴǰǱǲǨǳǨǥȉǳǫǵǫ
ǴǵǣǰǧǫǯǣǳȂ

7

ǏȉǰȉǴǵǨǳǴǵǥǱǱǤǱǳǱǰǫǵǣǴǵǱǳȉǰǭǫǲȉǧǳǱǪǧȉǮȉǥǕǑ
[[[QMPKSZYE
ǏȉǰȉǴǵǨǳǴǵǥǱǱǸǱǳǱǰǫǪǧǱǳǱǥɌȂ
[[[QS^KSZYE
ɓ ǵǨǮǨǥȉǪȉǬǰǫǬǭǣǰǣǮǔǶǴǲȉǮǿǰǨǯǱǥǮǨǰǰȂ ǭǱǮǫǻǰȉǬǖǕ 
ɓ *1ǳǣǧȉǱǴǵǣǰǹȉȊ Ƕ ǥǫǲǣǧǭǶ ǥǫǯǭǰǨǰǰȂ ǨǮǨǭǵǳǫǭǫ Ƕ ǵǱǯǶ
ǺǫǴǮȉǪǣǭǱǳǧǱǰǰȉǰǣǥǫǲǣǧǱǭǲǳǫǲǫǰǨǰǰȂǯǱǥǮǨǰǰȂǥȉǵǺǫǪǰȂǰǫǸ 

Враховуйте:
ɓ ǲǱǲǶǮȂǳǰȉǵǨǮǨǭǣǰǣǮǫǲǳǫǥǣǵǰǫǸǥǮǣǴǰǫǭȉǥǯǱǩǶǵǿǲǱǧǣǥǣǵǫ ȉǰǷǱǳǯǣǹȉȁ ǥǫǭǳǫǥǮǨǰǱ ǵǱǯǶ ǧǱǥȉǳȂǬǵǨ ǮǫǻǨ ǔǶǴǲȉǮǿǰǱǯǶǯǱǥǮǨǰǰȁ
ɓ

ǺǣǴǵǱǵǫ*1ǳǣǧȉǱǴǵǣǰǹȉǬǶǥǣǻǱǯǶǯȉǴǵȉǵǳǨǤǣǥǫǲǫǴǣǵǫǪǣǥǺǣǴǰǱ
15

ɓ ǥǣǯǤǶǧǨǲǱǵǳȉǤǨǰǪǣǲǣǴǤǣǵǣǳǨǬǱǭǧǮȂǳǣǧȉǱǲǳǫǬǯǣǺǣ
ɓ ǰǨǥȉǳǵǨǥǴǿǱǯǶǼǱǲǫǻǶǵǿǶǴǱǹȉǣǮǿǰǫǸǯǨǳǨǩǣǸǵǣǺǶǵǭǣǯ
ǥȉǧǴǶǴȉǧȉǥȉǰǨǪǰǣǬǱǯǫǸǮȁǧǨǬ
ɓ ǰǣǯǣǦǣǬǵǨǴȂǳǱǪǲȉǪǰǣǥǣǵǫǷǨǬǭǫǰǨǲȉǧǧǣǥǣǵǫǴȂǯǣǰȉǲǶǮȂǹȉȂǯǵǣǲǣǰȉǹȉ
ɓ ǥǳǣǸǱǥǶǬǵǨǼǱǴǣǬǵǫǧǨǳǩǣǥǰǫǸǱǳǦǣǰȉǥǯǱǩǶǵǿǤǶǵǫǣǵǣǭǱǥǣǰȉǵǣǪǮǣǯǣǰȉ
ɓ ǥǳǣǸǱǥǶǬǵǨ ǼǱ ǥ ǴǶǺǣǴǰȉǬ ȉǰǷǱǳǯǣǹȉǬǰȉǬ ǥȉǬǰȉ ǯǱǩǮǫǥǣ
ǲȉǧǳǱǤǭǣǦǱǮǱǴǶǵǣǪǱǤǳǣǩǨǰǰȂǲǱǴǣǧǱǥǫǸǱǴȉǤǧǨǳǩǣǥǫ
ǒǨǳǨǥȉǳǵǨǴǨǤǨǪǣǪǧǣǮǨǦȉǧǿǶǳǣǪȉȂǭǼǱǥǫǲǱǺǶǮǫǺǫǲǳǱǺǫǵǣǮǫǥǴǱǹǯǨǳǨǩǣǸǺǶǵǭǫǲǳǱȂǭǶǴǿǰǣǧǪǥǫǺǣǬǰǶǲǱǧȉȁ ǲǱǩǨǩǶ ǣǥǣǳȉȁ ǰǣ ǥǫǳǱǤǰǫǹǵǥȉ Ǻǫ ȂǭǫǬǴǿ ǵǨǸǰǱǦǨǰǰǫǬ ǥǫǲǣǧǱǭ 
ǪǣǬǧȉǵǿ ǰǣ ǴǣǬǵ Ǉǔǐǔ Ǻǫ ǐǣǹȉǱǰǣǮǿǰǱȊ ǲǱǮȉǹȉȊ ǵǣ ǲǱǻǶǭǣǬǵǨ
ǰǱǥǫǰǫ ǲǳǱ ǹǨǬ ǥǫǲǣǧǱǭ ǔǭǱǳȉǻǨ Ǫǣ ǥǴǨ ǥǫ ǲǱǤǣǺǫǵǨ
ǼǱǇǔǐǔǳǱǤǫǵǿǧǮȂǮȉǭǥȉǧǣǹȉȊǣǥǣǳȉȊ

Як підготувати
дітей

!

8

ǅǣǩǮǫǥǱ ǪǣǪǧǣǮǨǦȉǧǿ ǵǣ Ƕ ǴǲǱǭȉǬǰȉǬ ǱǤǴǵǣǰǱǥǹȉ ǲȉǧǦǱǵǶǥǣǵǫǧȉǵǨǬǧǱǰǣǧǪǥǫǺǣǬǰǫǸǴǫǵǶǣǹȉǬǼǱǤǱǵǳǫǯǣǰǣǰǫǯǫǲȉǧ
ǺǣǴǵǣǭǱȊǴǫǵǶǣǹȉȊȉǰǷǱǳǯǣǹȉȂǰǨǤǶǮǣǻǱǭǶȁǺǱȁǵǣǵǳǣǥǯǣǵǫǺǰǱȁ
ǇǨǵǣǮǿǰȉǲǱȂǴǰǨǰǰȂǧǮȂǤǣǵǿǭȉǥȂǭǪǣǥǺǣǴǰǱ
ȉǴǲǱǭȉǬǰǱǲȉǧǦǱǵǶǥǣǵǫǧȉǵǨǬǯȉǴǵȂǵǿǴȂǶǯǨǵǱǧǫǺǹȉ
ǔǥȉǵǮǣǰǫǓǱǬǪ[[[FMXP]ǯǫǦǱǵǱǥȉǲǳǱǧȉǵǨǬ

ǑǪǰǣǬǱǯǵǨǴȂǪǤǳǱǻǶǳǱȁnǢǭǳǱǪǲȉǪǰǣǵǫǷǨǬǭ~
[[[FMXP]ȂǭǳǱǪǲȉǪǰǣǵǫǷǨǬǭ

ǊǥǨǳǰȉǵǿ ǶǥǣǦǶ ǼǱ ǭǮȁǺǱǥǫǯǫ ǣǴǲǨǭǵǣǯǫ Ƕ ǭǳǫǪǱǥȉǬ ǴǫǵǶǣǹȉȊ
ǧǮȂǧȉǵǨǬȇǧǥȉǲǳǱǵǫǮǨǩǰȉǪǣǴǥǱȇȁǴǶǵǵȁǰǣǥǫǺǭǫ nǴǶǤǱǳǧǫǰǣǹȉȂ~ɈǻǥǫǧǭǨȉǵǱǺǰǨǥǫǭǱǰǣǰǰȂǰǣǴǵǣǰǱǥǪǤǱǭǶǤǣǵǿǭȉǥ
 nǴǣǯǱǴǵȉǬǰȉǴǵǿ~ɈǴǲǳǱǯǱǩǰȉǴǵǿǲǳǫǬǯǣǵǫȉǥǵȉǮȁǥǣǵǫǥǮǣǴǰȉ
ǳȉǻǨǰǰȂǧǮȂǴǣǯǱǪǣǸǫǴǵǶȂǭǼǱǤǣǵǿǭǫǰǨǯǱǩǶǵǿǪǣǸǫǴǵǫǵǫ
ǑǤǫǧǥȉ ǰǣǥǫǺǭǫ ȚǳǶǰǵǶȁǵǿǴȂ ǰǣ ǧǱǥȉǳȉ nǔǶǤǱǳǧǫǰǣǹȉȂ~ Ɉ ǧǱǥȉǳǣǧȉǵǨǬǧǱǤǣǵǿǭȉǥǧǮȂǥǫǭǱǰǣǰǰȂȊǸǰȉǸǰǣǭǣǪȉǥnǔǣǯǱǴǵȉǬǰȉǴǵǿ~ Ɉ ǳǨǪǶǮǿǵǣǵ ǧǱǥȉǳǫ Ǥǣǵǿǭȉǥ ǧǱ ǧȉǵǨǬ Ȃǭǣ ǷǱǳǯǶȇ ǥ ǰǫǸ
ǴǲǳǱǯǱǩǰȉǴǵǿǧǱǥǮǣǴǰǫǸǳȉǻǨǰǿǅǪǣȇǯǰǣǧǱǥȉǳǣɈǱǴǰǱǥǰǫǬ
ȉǰǴǵǳǶǯǨǰǵǴȉǯǨǬǰǱǦǱǥǫǩǫǥǣǰǰȂȂǭǫǬǵǳǨǤǣǵǳǨǰǶǥǣǵǫ
16

17

Як подбати про
домашніх тварин,
які живуть з вами?

9

 ǒǨǳǨǥȉǳǫǵǫǺǫǥǺǣǴǰǱǪǳǱǤǮǨǰȉǼǨǲǮǨǰǰȂǥȉǧǴǭǣǪǶ
 ǒǱǭǮǣǴǵǫǥǨǵǨǳǫǰǣǳǰǫǬǲǣǴǲǱǳǵȉǪǥȉǧǯȉǵǭǣǯǫǲǳǱ
ǼǨǲǮǨǰǰȂǳǣǪǱǯȉǪǥǣǻǫǯǫǧǱǭǶǯǨǰǵǣǯǫ

10

Що робити, якщо
ви дізналися про
наближення військових дій

ǅǣǯǵǳǨǤǣǲǱǥǨǳǰǶǵǫǴȂǧǱǲǨǳǻǱǦǱǳǱǪǧȉǮǶǹȉȇȊǲǣǯɌȂǵǭǫȉǼǨ
ǳǣǪǥȉǧǲǱǥȉǴǵǫǴǱǤȉǰǣǪǣǲǫǵǣǰǰȂȂǭȉǵǣǯǯȉǴǵȂǵǿǴȂǓǨǭǱǯǨǰǧǶȇǯǱǧȉȂǵǫǪǣǵǣǭǱȁǯǨǵǱǧǫǭǱȁ

 ǒǱǭǮǣǴǵǫǶǳȁǭǪǣǭǤǨǪǲǨǭǫǧǨǰǰǫǬǪǣǲǣǴǴǶǸǱǦǱ
ǭǱǳǯǶǣǤǱǯǣǵǫǯȉǴȂǺǰǫǬǪǣǲǣǴǭǱǳǯǶǥǧǱǯǣ

ǔǒǑǔǕǈǓǈǉǈǐǐǢǪǤǨǳȉǵǿǰǨǱǤǸȉǧǰǶȉǰǷǱǳǯǣǹȉȁǪǧǩǨǳǨǮ

 ǐǣǵǥǣǳǫǰǣǸǯǣȁǵǿǤǶǵǫǩǨǵǱǰǫǣǧǳǨǴǰǫǭǫǰǣȂǭǫǸ
ǥǭǣǪǣǰǱȉǯɌȂǵǥǣǳǫǰǫǵǣǭǱǰǵǣǭǵǫǥǮǣǴǰǫǭǣ

ǑǙƹǐǍǃǲǳǱǣǰǣǮȉǪǶǬǵǨǥǭǱǮȉǴȉǯɌȊǯǱǩǮǫǥȉǥǣǳȉǣǰǵǫ

 ǒǨǳǨǥȉǳǫǵǫǰǣȂǥǰȉǴǵǿǲǨǳǨǰǱǴǱǭǵǣǵǨǲǮǱȊǲǱǲǱǰǫ
ǧǮȂǵǥǣǳǫǰȂǭȉǹǿǱǦǱǲǱǵǳǨǤǶȁǵǿ
 ǒȉǧǦǱǵǶǥǣǵǫǰǣǯǱǳǧǰǫǭǫǧǮȂǥǨǮǫǭǫǸǴǱǤǣǭ

ȂǭǫǯǯǱǩǰǣǧǱǥȉǳȂǵǫ

ǲǱǳȉǥǰȂǬǵǨȊǸǪǣǴǵǶǲǨǰǨǯǳǫǪǫǭǶǴǭǮǣǧǰȉǴǵȁ
ǥǵȉǮǨǰǰȂǰǣȂǥǰȉǴǵȁǶǥǣǴǲǱǵǳȉǤǰǫǸǳǨǴǶǳǴȉǥ
ǵǳǣǰǴǲǱǳǵǶǦǳǱǻǨǬǩǫǵǮǣǵǱǼǱ ǵǣǭǱǯǲǨǵǨǰǹȉǬ
ǷȉǪǫǺǰǱǦǱǵǣǲǴǫǸǱǮǱǦȉǺǰǱǦǱǴǵǣǰǶǺǮǨǰȉǥǴȉǯɌȊ
ǓƹǛǈǐǐǢǶǸǥǣǮȉǵǿǳȉǻǨǰǰȂǻǮȂǸǱǯǱǤǦǱǥǱǳǨǰǰȂ

 ǒȉǧǦǱǵǶǥǣǵǫǵǣǲǨǳǨǥȉǳǫǵǫǯȉǹǰȉǴǵǿǲǱǥȉǧǹȉǥ
ǰǣǻǫǬǰǫǭȉǥ

ǵǣǧǱǯǱǥǵǨǴȂǼǱǲȉǴǮȂǹǿǱǦǱǩǱǧǰȉǧǫǴǭǶǴȉȊ
ǰǨǧǱǲǶǴǭǣȁǵǿǴȂ

 ǒȉǧǦǱǵǶǥǣǵǫǤǣǪǱǥǶǥǨǵǨǳǫǰǣǳǰǶǣǲǵǨǺǭǶ

ǇƹǢǳǣǪǱǯǥǫǭǱǰǶǬǵǨǴǲȉǮǿǰǨǳȉǻǨǰǰȂ

При посиленні загрози військових дій рекомендується:
ǅǳǣǸǱǥǶǬǵǨǼǱǥǫǰǨǪǯǱǩǨǵǨǥǪȂǵǫȉǪǴǱǤǱȁǵǥǣǳǫǰǶǴǸǱǥǫǼǨ
ǺǨǳǨǪǲǳǱǵǨǴǵǫȉǰǻǫǸǮȁǧǨǬǒǳǱǧǶǯǣǬǵǨǧȉȊǥǵǣǭǫǸǴǫǵǶǣǹȉȂǸ
ǒǳǫ ǨǥǣǭǶǣǹȉȊ ǵǥǣǳǫǰǫ ǵǨǩ Ǵǵǣȁǵǿ ǥǣǩǭǫǯ ǵȂǦǣǳǨǯ ǢǭǼǱ
ȇǯǱǩǮǫǥȉǴǵǿǥȉǧǧǣǬǵǨȊǸǰǣǪǤǨǳȉǦǣǰǰȂǵǫǯǸǵǱǰǨǨǥǣǭǶȁȁǵǿǴȂǳǣǪǱǯȉǪǪǣǲǣǴǱǯǭǱǳǯȉǥǦǳǱǻǨǬǵǣǱǤȉǹȂǰǭǱȁȊǸǪǣǤǳǣǵǫ

ɓ ǪǣǥǩǧǫǰǱǴǫǵǫǪǴǱǤǱȁǲǱǴǥȉǧǺǨǰǰȂǱǴǱǤǫǲǣǲȉǳǨǹǿǪǭǱǰǵǣǭǵǣǯǫǤǮǫǪǿǭǫǸǵǣǲǨǳǴǱǰǣǮǿǰǶǯǨǧǫǺǰǶȉǰǷǱǳǯǣǹȉȁ ǦǳǶǲǣǭǳǱǥȉǣǮǨǳǦȉȊǪǣǮǨǩǰȉǴǵǿǲǱǮȉǭǣǸ 
ɓ ǤǶǵǫǥǭǱǰǵǣǭǵȉǪȉǰǻǫǯǫǺǮǨǰǣǯǫǥǣǻǱȊǳǱǧǫǰǫ
ɓ ǱǤǯǨǩǫǵǫǪǣǬǥȉǲǱȊǪǧǭǫ
ɓ ǼǨǳǣǪǲǨǳǨǥȉǳǫǵǫǴǵǣǰǰǣǬǤǮǫǩǺǫǸǶǭǳǫǵǵȉǥǵǣǦǱǵǱǥǰȉǴǵǿ
ǥǣǻǱǦǱǳȁǭǪǣǭǣǤǨǪǲǨǭǫ

18

19

