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      Посібник  підготовлений для  посадових осіб 
райдержадміністрацій, міських, селищних та сільських рад, 
діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням 
заходів цивільного захисту щодо укриття населення в 
захисних спорудах цивільного захисту. 
      Посібник розроблено на основі матеріалів 
підготовлених Інститутом державного управління та 
наукових досліджень з цивільного захисту.     
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повинні виконувати усі вказівки командира і особового складу 
формування, що стосуються перебування у споруді, надавати їм 
необхідну допомогу. 

У спорудах, призначених для укриття населення, забороняється 
палити, шуміти, запалювати без дозволу гасові лампи, свічки, не слід 
ходити по приміщеннях без особливої потреби, необхідно 
дотримуватись дисципліни, якнайменше рухатися. Організовується 
позмінний відпочинок людей на місцях, обладнаних для лежання. Для 
повноцінного відпочинку можна тримати у захисній споруді або брати 
з собою легкі підстилки і невеликі подушки з поролону, губчатої гуми 
або іншого синтетичного матеріалу. 

Оповіщення осіб, що укриваються, про обстановку поза захисною 
спорудою і про сигнали та команди здійснюється командиром групи 
(ланки) з обслуговування захисної споруди або безпосередньо по 
радіотрансляційній мережі. Вихід із захисної споруди здійснюється за 
командою «Відбій» (після уточнення обстановки у районі захисної 
споруди, а також у випадках вимушеної евакуації у порядку, який 
установлюється командиром групи (ланки) з обслуговування захисної 
споруди).  

Вимушена евакуація із захисної споруди проводиться: 
• при пошкодженнях захисної споруди, які виключають 

подальше перебування у ній осіб, що укриваються; 
• при затопленні захисної споруди; 
• при пожежі у захисній споруді і утворенні у ній небезпечних 

концентрацій шкідливих газів; 
• при досягненні граничнодопустимих параметрів повітряного 

середовища. 
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1. Основні вимоги законодавства щодо 
створення фонду захисних споруд цивільного 
захисту та організації укриття у ньому населення 

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що 
виникають в наслідок надзвичайних ситуацій у мирний час 
та дії засобів ураження в особливий період, 
використовуються захисні споруди цивільного захисту та 
споруди подвійного призначення і найпростіші укриття.  

Відповідно до вимог статті 19 Кодексу цивільного 
захисту України до повноважень органів місцевого 
самоврядування у сфері цивільного захисту щодо створення 
фонду захисних споруд цивільного захисту належить 
(стаття 19 КЦЗУ): 

 

- організація виконання вимог законодавства щодо 
створення, використання, утримання та реконструкції 
фонду ЗСЦЗ; 
 

- визначення потреби фонду ЗСЦЗ; 
 

- планування та організація роботи з дообладнання або 
спорудження в особливий період підвальних та інших 
заглиблених приміщень для укриття населення; 
 

- організація обліку фонду ЗСЦЗ; 
 

- здійснення контролю за утриманням та станом 
готовності ЗСЦЗ;  
 

- прийняття рішень про подальше використання ЗСЦЗ 
державної та комунальної власності у разі банкрутства 
(ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого 
вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд. 
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            Порядок створення, утримання фонду захисних 
споруд цивільного захисту та ведення його обліку 
визначено постановою КМУ від 10 березня 2017 р. № 138 
(далі – ПОРЯДОК) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сховище — герметична споруда для захисту людей, в якій 
протягом певного часу створюються умови, що виключають 
вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок 
НС, воєнних (бойових) дій та терористичних актів 

 
Протирадіаційне укриття (ПРУ) — негерметична споруда для 
захисту людей, в якій створюються умови, що виключають 
вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного 
забруднення місцевості  

Фонд ЗСЦЗ 
створюється 

ОМС 
відповідно до 

КЦЗУ 

Основний засіб 
колективного 

захисту 

ЗСЦЗ 
(сховища, ПРУ) 

Споруди подвійного  
призначення 

Найпростіші  
укриття 

 Відповідно до вимог ст. 32 Кодексу цивільного захисту 
України до захисних споруд ЦЗ належать: 
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(паспорт, диплом, свідоцтва про народження, шлюб та освіту, інші 
важливі документи) варто постійно мати з собою. 

Беріть активну участь у підготовці споруди, в якій маєте 
укриватися Ви та Ваша сім’я. 

Порядок заповнення захисних споруд людьми, які 
укриваються. 

Заповнення захисних споруд проводиться за сигналами оповіщення 
цивільного захисту. Для швидкого заповнення захисної споруди 
особи, що укриваються, повинні заздалегідь вивчити маршрути руху. 
Напрямок руху до захисних споруд від місць масового перебування 
позначається покажчиками маршруту руху, вивішеними чи 
намальованими на видимих місцях. 

Особи, що укриваються, повинні прибувати у захисну або іншу 
споруду, призначену для укриття населення, із засобами 
індивідуального захисту та дводобовим запасом продуктів у 
поліетиленовій упаковці (якщо вони не закладені у захисній 
споруді) та мати при собі найнеобхідніші речі. Забороняється 
приносити у захисну споруду легкозаймисті речовини або 
речовини, що мають сильний запах, а також громіздкі речі, 
приводити тварин. 

Заповнювати захисні споруди необхідно організовано, без паніки. 
Розміщує людей у відсіках особовий склад формувань з 
обслуговування.захисних споруд. Осіб, що прибули з дітьми, 
розміщують в окремому відсіку чи у місці, спеціально відведеному 
для них. Дітей, людей похилого віку і людей із поганим самопочуттям 
розміщують у медичній кімнаті або біля огороджувальних 
конструкцій і ближче до повітроводів. Розміщення здійснюється, як 
правило, за виробничим або територіальним принципами (цех, 
бригада, будинок), місця розміщення таких груп позначають 
табличками відповідного змісту. 

Особи, що укриваються, під час перебування у захисній споруді 
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споруд основного функціонального призначення та як зля захисних 
споруд цивільного захисту. 

Найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, цокольне або 
підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від 
небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів 
ураження в особливий період. 

Фонд захисних споруд цивільного захисту – сукупність усіх 
захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, що можуть бути 
використані для укриття населення. 

Інформацію про місцезнаходження споруд, призначених для 
укриття населення розміщено на офіційному веб-сайті____  ради за 
посиланням _____________ 

Також її можна отримати у відділі з питань цивільного захисту 
виконкому _______ ради, керівників суб’єктів господарювання 
(підприємств, установ, організацій, житлово-експлуатаційному 
об’єднанні, асоціації та об’єднаннях співвласників багатоквартирних 
будинків) за місцем роботи та проживання. 

У разі виникнення надзвичайних ситуацій уважно слухайте 
повідомлення та виконуйте вказівки відділу з питань цивільного 
захисту виконкому ____ ради. Життя багато в чому залежить від 
вправних та правильних дій в разі виникнення загрози нападу 
противника та за сигналами оповіщення цивільного захисту. 

Під час загрози виникнення надзвичайних ситуацій ввімкніть та 
постійно тримайте ввімкненими репродуктори (телевізори та 
радіоприймачі). Через ці канали будуть передаватися важлива 
інформація, розпорядження та сигнали оповіщення цивільного 
захисту, а також рекомендації щодо дій в цій ситуації. 

Завчасно зберіть речі (постільну та натільну білизну, одежу, 
документи, гроші, запас харчів та води на дві доби, засоби 
індивідуального захисту, аптечку) і тримайте їх у доступному місці, 
біля виходу з квартири (приватного будинку). Особисті документи 
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Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що 
виникають внаслідок НС у мирний час, та дії засобів 

ураження в особливий період 
 

 Також  для укриття використовуються: 
 

Споруда подвійного 
призначення 

(наземна або підземна споруда, 
що може бути використана за 

основним функціональним 
призначенням і для захисту 

населення) 

Найпростіше укриття 
(фортифікаційна споруда, цокольне 

або підвальне приміщення, що знижує 
комбіноване ураження людей від 

небезпечних наслідків НС, а також від 
дії засобів ураження в особливий 

період) 

Захисні споруди цивільного захисту повинні:  
 (ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди 
цивільного захисту») 

 забезпечувати захист населення (розрахункові захисні 
властивості, передбачені під час їх проектування та 
будівництва); 

 розміщуватися у межах радіусу збору населення, що 
підлягає укриттю (до 500 м), в місцевості, що не зазнає 
негативного впливу небезпечних геологічних та 
гідрогеологічних явищ та процесів (підтоплення і 
затоплення, зсувів тощо); 

 поблизу від ЗСЦЗ не має розміщуватися об'єктів (складів, 
резервуарів) з небезпечними речовинами та матеріалами, 
магістральних інженерних мереж, зокрема тепло та 
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водопостачання, каналізації, аварія на яких може 
призвести до травмування та загибелі людей; 

 до ЗСЦЗ має бути забезпечено вільний доступ, зокрема 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення. 

С Х О В И Щ Е 
 

ГЕРМЕТИЧНА ЗАХИСНА 
СПОРУДА, ЗАБЕЗПЕЧЕНА 

спеціальним інженерним 
обладнанням та системами 

життєзабезпечення: герметичні та 
герметично - захисні двері, 

віконниці; противибухові пристрої; 
фільтровентиляція; стаціонарне та 

аварійне живлення 
(дизельелектростанція); санітарно-

технічні прилади (душ, умивальник, 
туалет) АВТОНОМНІСТЬ - 48 годин 

 УКРИВАЄТЬСЯ: 
Персонал найбільш важливих 
об'єктів економіки (АЕС, оборонні 
підприємства та підприємства, що 
забезпечують життєдіяльність 
великих міст, заклади охорони 
здоров'я) 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗАХИСТ ВІД: 
засобів масового ураження (ядерної, 

хімічної, біологічної, 
бактеріологічної зброї тощо) 
звичайної зброї (стрілецької, 

артилерійської, авіаційних бомб, 
гранат тощо) 

 
ПРОЕКТУЄТЬСЯ І БУДУЄТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ НОРМАМИ 

ДБН В.2 .2-5-97 "Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного 
захисту",має нормовані захисні властивості 
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Додаток 3. 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

населенню щодо укриття у фонді 
захисних споруд цивільного захисту 

З метою організації інженерного захисту населення в сучасних 
умовах використовуються захисні споруди цивільного захисту 
(сховища, протирадіаційні укриття), а також споруди подвійного 
призначення та найпростіші укриття. 

Захисні споруди цивільного захисту – інженерні споруди, 
призначені для захисту населення від впливу небезпечних чинників, 
що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або 
терористичних актів (далі – захисні споруди). 

Вони розподіляються на сховища та протирадіаційні укриття та є 
основним засобом колективного захисту населення. 

Сховище – герметична споруда для захисту людей, в якій протягом 
певного часу створюються умови, що виключають вплив на них 
небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, 
воєнних (бойових) дій та терористичних актів; 

Протирадіаційне укриття (ПРУ) – негерметична споруда для 
захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на 
них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення 
місцевості. Відповідно до будівельних норм ПРУ також розраховано 
на захист від звичайних озброєнь. 

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають 
внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів 
ураження в особливий період також використовуються споруди 
подвійного призначення та найпростіші укриття. 

Споруда подвійного призначення — це наземна або підземна 
споруда, що може бути використана за основним функціональним 
призначенням і для захисту населення, її проектування та будівництво 
здійснюється з урахуванням будівельних норм, визначених як для 
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- прибрати приміщення від сміття; 
- винести непотрібні та зайві речі; 
- укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском; 
- демонтувати тимчасові перегородки; 
- звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні; 
- укріпити вхідні двері; 
- укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском; 
- перевірити електропроводку, освітлення та вимикачі; 
- створити запас електролампочок, свічок, ліхтариків; 
- облаштувати вентиляційні отвори; 
- облаштувати забір води від системи централізованого 
водопостачання та водовідведення або створити запаси води у 
ємностях; 
- облаштувати окремі приміщення для санвузлів та під’єднати їх до 
системи каналізації або забезпечити їх виносною тарою для нечистот, 
що щільно закриваються; 
- встановити лавки, тапчани (лежаки); 
За можливості забезпечити: 
- автономне електропостачання від акумуляторів, дизель- та 
бензогенераторів тощо; 
- місця для приготування їжі, зокрема з використанням 
електроплиток; 
- створити запас продуктів харчування тривалого зберігання 
(консерви, консервація тощо), а також теплих речей та ковдр, 
забезпечити їх зберігання у водонепроникних чохлах. 
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ПРУ 

 
НЕГЕРМЕТИЧНА ЗАХИСНА 

СПОРУДА,  
обмежено забезпечена спеціальним 

інженерним обладнанням: 
- двері (звичайні, посилені); вентиляція 

(до 50 осіб - природна, більше - з 
механічним спонуканням); стаціонарне 
електроживлення; якщо більше ніж на 

20 осіб каналізація та водопровід, 
менше - баки з питною водою та 

виносна тара для нечистот 
Фактично спеціально облаштоване 

підвальне приміщення 

 УКРИВАЮТЬСЯ: 
всі категорії населення  
обов'язково - у зонах можливого 
радіоактивного забруднення 
навколо АЕС 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗАХИСТ ВІД: 
іонізуючого (радіоактивного) 

випромінювання (у разі 
радіаційних аварій 

звичайної зброї (стрілецької, 
артилерійської, авіаційних бомб, 

гранат тощо) 

 
 

ПРОЕКТУЄТЬСЯ І БУДУЄТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ НОРМАМИ 
ДБН В.2 .2-5-97 "Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного 

захисту",має нормовані захисні властивості 
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СПОРУДА ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

(СПП) 
НАСАМПЕРЕД 
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЗА 
ОСНОВНИМ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ 
ПРИЗНАЧЕННЯМ: 
ПІДЗЕМНІ станції метрополітену, 
автостоянки, паркінги, гаражі, 
торговельні центри тощо  
МАЄ ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ЗСЦЗ (сховищ або ПРУ) 

 УКРИВАЮТЬСЯ 
відповідні категорії населення 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗАХИСТ ВІД 
відповідних негативних 

чинників, передбачених для 
сховищ та ПРУ 

 
ПРОЕКТУЄТЬСЯ І БУДУЄТЬСЯ ЗА ОСНОВНИМИ 

(як для споруд відповідного функціонального призначення) 
ТА СПЕЦІАЛЬНИМИ (ДБН В.2.2-5-97) БУДІВЕЛЬНИМИ НОРМАМИ 

має нормовані захисні властивості 
 

 
 

Об’єкти різного призначення, що експлуатуються і за 
технічними характеристиками відповідають вимогам  ЗСЦЗ, 
також можуть бути включено до фонду ЗСЦЗ як СПП у порядку, 
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сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо). 
За змоги найпростіші укриття забезпечуються додатковим 

обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, 
установлених для захисних споруд. 

8. Біля вхідних дверей до (найпростішого укриття) має 
вивішуватися табличка розміром 50 х 60 см з написом «УКРИТТЯ».   

 

УКРИТТЯ 
КП «ЖЕО № 1» 

Адреса: ___________________ 
Ключі знаходяться _________ 
тел. _______________ 
Табличка позначення                              Покажчик руху до укриття      
найпростішого укриття 

 
Додаток 2. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо підготовки найпростіших укриттів 

За недостатності захисних споруд цивільного захисту укриття 
основної частини населення в особливий період передбачається у 
найпростіших укриттях, розташованих у підвальних та цокольних 
приміщень будівель і споруд різного призначення: багатоквартирних і 
приватних житлових будинків, адміністративних, виробничих і 
господарських будівель і споруд (надалі – підвальні приміщення), 
інших приміщень підземного простору (підземні майданчики, 
паркінги тощо). 

Необхідно завчасно подбати про готовність підвальних приміщень, 
де планується укриття населення, до їх використання. 

Варто уже в цей час, не очікуючи настання особливого періоду, 
підготувати до прийому населення кожне підвальне приміщення. 

Для підготовки підвальних приміщень слід невідкладно виконати 
необхідні роботи, зокрема: 

УКРИТТТЯ 
 

100 м 
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(піском), насипання земляного обвалування під час приведення 
найпростіших укриттів, розташованих у зазначених об’єктах, у 
готовність до використання за призначенням. 

6. Місткість найпростіших укриттів вираховується з розрахунку: 0,6 
кв. м площі основних приміщень (для розміщення населення, що 
підлягає укриттю) на одну особу. За можливості розміщення 
двоярусних нар площу можу бути зменшено до 0,5 кв. м на одну 
особу, при триярусному – до 0,4 кв. м на одну особу. 

7. Відповідно до норм пункту 2 розділу V Вимог щодо утримання 
та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених 
наказом МВС від 09.07.2018 № 579, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331 (далі – Вимоги), 
обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість 
безперервного перебування в них населення впродовж не менше 48 
годин. 

З цією метою найпростіші укриття забезпечуються: 
 місцями для сидіння (лежання) – лавками, нарами, стільцями, 

ліжками тощо; 
 ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка 

підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності 
централізованого водопостачання); 
 контейнерами для зберігання продуктів харчування; 
 виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для 

неканалізованих будівель і споруд); 
 резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, 

свічками, гасовими лампами тощо); 
 первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених 

норм для приміщень відповідного функціонального призначення); 
 засобами надання медичної допомоги; 
 засобами зв’язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем); 

шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, 
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передбаченому пунктом 8 Вимог щодо забезпечення нумерації 
та здійснення обліку фонду ЗСЦЗ (наказ МВС від 09.07.2018 № 
579): на підставі проведеного оцінювання стану готовності  та за 
результатами проведеної технічної інвентаризації.  

 
НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ 

ПРИМІЩЕННЯ 
у підвальному або цокольному поверсі, шахтні 

виробки, печери та інші природні пустоти 
ФОРТИФІКАЦІЙНІ СПОРУДИ 

Вимоги до захисних властивостей не унормовано. 
Мають бути забезпечені (наказ МВС від 09.07.2018 

№ 579): 
 місцями для сидіння (лежання); 
 ємностями з питною та технічною водою (за 

відсутності централізованого 
водопостачання); 

 контейнерами для зберігання продуктів 
харчування; 

 виносними баками для нечистот, що щільно 
закриваються (для неканалізованих 
приміщень); 

 резервним штучним освітленням 
(електричними та гасовими ліхтарями тощо); 

 первинними засобами пожежогасіння; 
 засобами надання медичної 

допомоги;засобами зв'язку та оповіщення 
(телефоном, радіостанцією, 
радіоприймачем); 

 шанцевим інструментом 

ЗНИЖУЄ 
КОМБІНОВАНЕ 
УРАЖЕННЯ ЛЮДЕЙ 
ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ 
ЧИННИКІВ 
НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ ТА ДІЇ 
ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ 
В ОСОБЛИВИЙ 
ПЕРІОД: 
вторинних чинників 
застосування ядерної 
зброї (світлового 
опромінення та повітряної 
ударної хвилі - частково) 
звичайної зброї 
(стрілецької, 
артилерійської, 
авіаційних бомб, гранат 
тощо) - частково 
УКРИВАЮТЬСЯ: 
всі категорії населення (у 
разі відсутності захисних 
споруд) 
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    Визначення потреби в захисних спорудах на мирний 
час та на особливий період (пункт 5 ПОРЯДКУ) 

Під час планування у 
сфері цивільного 

захисту: 
у розділах "Організація 

укриття населення у фонді 
ЗСЦЗ” Планів реагування на 
надзвичайні ситуації (на 
мирний час, насамперед для 
територій зон спостереження 
навколо АЕС та інших 
радіаційно небезпечних 
об'єктів) Планів ЦЗ на 
особливий період (на 
воєнний час, для всіх 
територій) 

Під час планування 
забудови територій: 

у розділах ІТЗ ЦЗ 
просторової 

(містобудівної) 
документації: 

комплексних планів 
просторового розвитку 

територій ТГ, 
генеральних планів 
населених пунктів 

детальних 
планів території 

Під час 
проектування 

об'єктів: 
у розділах ІТЗ ЦЗ 

проектної документації 
об'єктів різного призначення, 
перелік яких визначено 
постановою КМУ від 9 січня 
2014 р.№ 6 "Про 
затвердження переліку 
об'єктів, що належать 
суб'єктам господарювання, 
проектування яких 
здійснюється з урахуванням 
вимог інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту” 

      Відповідно до вимог статті 21 Кодексу ЦЗ України 
громадяни України мають право на забезпечення засобами 
колективного захисту та їх використання. 
     Завдання та обов'язки громадян та їх об’єднань (зокрема - 
ОСББ) щодо організації свого укриття законодавством не 
визначено. 

   Відповідно до вимог статей 20 та 32 КЦЗУ до завдань і 
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підлягає демонтажу або не може бути демонтоване у термін до 12 
годин. 

10) висота приміщень об’єктів, зокрема дверних отворів, становить 
не менше 1,7 м, а до виступаючих частин окремих будівельних 
конструкцій та інженерних комунікацій (за винятком дверних отворів) 
– не менше 1,4 м. Ширина дверних отворів становить не менше ніж 
0,8 м. Перетинання дверних отворів будівельними конструкціями або 
інженерними комунікаціями не допускається; 

11) отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверми 
із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, оббитими 
залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними або 
залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 

12) основні приміщення, призначені для укриття населення, мають 
примусову або природну вентиляцію; 

13) забезпечується вільний доступ осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення або є технічна можливість 
дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 12 годин; 

14) об’єкт перебуває у задовільному санітарному та 
протипожежному стані; 

15) зовнішні огороджувальні будівельні конструкції забезпечують 
нормативний коефіцієнт захисту від гамма-випромінювання (Кз) 
відповідно до вимог додатка 1 до ДБН В 2.2.5-97 “Будинки і споруди. 
Захисні споруди цивільного захисту”, але не менше Кз=100. 

Необхідні захисні властивості як правило забезпечують об’єкти зі 
стінами 2 – 2,5 цеглини завтовшки, або з цільних залізобетонних 
конструкцій (блоків, панелей) товщиною від 56 см. 

Відповідні захисні властивості також забезпечує шар ґрунту 
товщиною 67 – 78 см. 

Для об’єктів із залізобетону або цегли, огороджувальні конструкції 
яких не відповідають зазначеним рекомендаціям, можливе збільшення 
захисних властивостей шляхом обкладення їх мішками з ґрунтом 
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першому поверхах; 
2) розташовуються близько від місць перебування (роботи, 

проживання) населення, яке підлягає укриттю, а саме на відстанях, що 
забезпечують прибуття населення до захисної споруди впродовж 1 – 3 
хвилин від отримання повідомлення про небезпеку (не більше 500 м); 

3) не розміщуються поруч з великими резервуарами із 
небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та 
вибухонебезпечними речовинами, водопровідними та 
каналізаційними магістралями, руйнування яких може призвести до 
травмування або загибелі населення, яке підлягає укриттю; 

4) не зазнають негативного впливу ґрунтових, поверхневих, 
технологічних або стічних вод; 

5) забезпеченість електроживленням, штучним освітленням, 
системами водопроводу та каналізації. За відсутності в об’єктах 
водопостачання і каналізації вони повинні мати окремі приміщення 
для встановлення виносних баків для нечистот; 

6) не мають великих отворів у зовнішніх огороджувальних 
конструкціях, наявні отвори (крім дверних) забезпечують можливість 
їх закладки (мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, 
цегляною кладкою тощо); 

7) мають не менше двох входів (виходів), один з яких може бути 
аварійним (у разі планування укриття у найпростішому укритті 
місткістю до 20 осіб у ньому допускається наявність одного входу); 

8) через приміщення, призначені для перебування населення, яке 
підлягає укриттю, не проходять водопровідні та каналізаційні 
магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком 
внутрішньобудинкових інженерних мереж). Приміщення мають рівну 
підлогу, придатну для встановлення лав, нар, інших місць для сидіння 
та лежання; 

9) у приміщеннях не зберігається легкозаймистих, хімічно та 
радіаційно небезпечних речовин, небезпечного обладнання, що не 
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обов’язків суб’єктів господарювання належить : 
 здійснення обліку захисних споруд, які перебувають на 
балансі (утриманні);  
 забезпечення відповідно до законодавства своїх 
працівників засобами колективного захисту (ЗСЦЗ та СПП); 
 забезпечення дотримання вимог законодавства щодо 
створення, зберігання, використання, утримання та 
реконструкції ЗСЦЗ. 
   Утримання ЗСЦЗ у готовності до використання за 

призначенням здійснюється їх балансоутримувачами 
(суб'єктами господарювання, що утримують ЗСЦЗ на 
балансі) за рахунок власних коштів. 

2. Алгоритм дій органів місцевого 
самоврядування  щодо забезпечення укриття 

населення 
 
 

КРОК 1. Проведення інвентаризації (уточнення) наявного 
фонду ЗСЦЗ: 
 уточнення переліків ЗСЦЗ, що знаходяться на території ТГ і 

перебувають у документальних обліках місцевих (районній, 
обласній) державних адміністраціях, електронних обліках 
територіальних органів ДСНС; 

 отримання в місцевих державних адміністраціях копій 
облікових документів (паспортів та облікових карток) на 
ЗСЦЗ; 

 проведення оцінки стану готовності наявних ЗСЦЗ зі 
складенням відповідних актів за формою згідно з додатком 11 
до Вимог щодо утримання та експлуатації ЗСЦЗ (наказ МВС 
від 09.07.2018 № 579), що розміщено за посиланням: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0879-18#n18  

 визначення ЗСЦЗ, неготових до використання за 
призначенням, а також тих, подальше утримання яких 



14 

 

технічно неможливо та економічно недоцільно (непридатних 
ЗСЦЗ) 

 
КРОК 2. Визначення потреб фонду ЗСЦЗ з урахуванням 
фактичного стану наявних ЗСЦЗ (неготові та непридатні ЗСЦЗ 
не враховуються як такі, що може бути використано для укриття 
населення). 

Проведення відповідних розрахунків здійснюється шляхом 
оформлення форми 4/1/СІЗ ЦЗ, у якій визначається загальна 
потреба фонду ЗСЦЗ: 

- сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ - 
(шт./ осіб); 

- ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ - (шт./ 
осіб); 

- найпростіших укриттях (на особливий період) -  (шт./ 
осіб). 

Для розрахунку необхідно враховувати, що відповідно до 
вимог статті 32 КЦЗУ укриття населення у зонах 
спостереження АЕС, персоналу (працівників) ОПН, а також 
пунктів управління має забезпечуватися тільки у ЗСЦЗ, що 
перебувають у постійній готовності до використання за 
призначенням. Враховуючи вищезазначене планування 
укриття зазначених категорій населення в СПП не 
допускається. 

У найпростіших укриттях планується укриття на особливий 
період усіх категорій населення, що не забезпечено ЗСЦЗ та 
СПП із захисними властивостями відповідних СПП. Таким 
чином, під час визначення потреби фонду ЗСЦЗ у сховищах та 
ПРУ, не враховується забезпечення на особливий період 
укриття населення у найпростіших укриттях. 

Відповідно до ДБН В.2.2-5-97 “Будинки і споруди. Захисні 
споруди цивільного захисту” економічно обґрунтованими є 
будівництво сховищ місткістю не менше 150 осіб, ПРУ — не 
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Огляду та включенню до фонду захисних споруд як найпростіших 
укриттів у першу чергу підлягають об’єкти державної та комунальної 
форми власності. 

Огляд та включення до фонду захисних споруд об’єктів приватної 
власності здійснюється за згодою їх власників або уповноважених 
ними осіб. 

Не підлягають огляду об’єкти військових підрозділів Збройних 
Сил, Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів 
військових формувань. 

Огляд підвалів, погребів (льохів) одноквартирних (садибних) 
житлових будинків для встановлення можливості їх використання для 
укриття населення як найпростіших укриттів не рекомендується. 
3. У разі неможливості або недоцільності використання для укриття 
населення усього об’єкта як найпростішого укриття може бути 
прийнято рішення щодо включення до фонду захисних споруд його 
окремої частини (приміщення). 
4. Під час огляду об’єктів рекомендовано враховувати вимоги щодо 
забезпечення захисту населення від таких небезпечних чинників 
надзвичайних ситуацій: 

 зовнішнього іонізуючого випромінювання; 
 дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів 

ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження; 
 дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків 

ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб); 
 негативного впливу від інших будівель, споруд, інженерних 

мереж, руйнування (аварії) на яких може призвести до травмування 
або загибелі населення, що підлягає укриттю. 
5. З метою забезпечення захисту населення від небезпечних чинників 
надзвичайних ситуацій та організації його життєзабезпечення об’єкти 
мають відповідати таким основним вимогам: 

1) розміщуються у підвальному (підземному), цокольному або 
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територіально-виробничим принципом: в одній споруді один цех 
(бригада), житловий будинок, вулиця тощо; 
 споруди, визнані неготовими до використання 

призначенням, під час розподілу не враховуються. 
 

КРОК 5. Доведення до населення інформації щодо місць 
розташування споруд фонду ЗСЦЗ, правил їх зайняття та 
поведінки у них, дій у разі раптового початку бойових дій, 
зокрема шляхом розміщення відповідної інформації:  
 на офіційному вебсайті ОМС, у засобах масової 

інформації; 
 на зворотньому боці квитанцій на оплату житлово- 

комунальних послуг; іншими доступними засобами. 
Додаток 1. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо визначення об’єктів, придатних до включення до фонду 
захисних споруд цивільного захисту як найпростіші укриття 

(лист ДСНС від 30.08.2017 № 02-12284/162) 
1. У цих Рекомендаціях надано роз’яснення щодо можливості 
включення до фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – фонд 
захисних споруд) і використання для укриття працівників (персоналу) 
та інших категорій населення (далі – населення) будівель, споруд та 
приміщень різного призначення (далі – об’єкти), що експлуатуються, 
як найпростіших укриттів, а також забезпечення їх необхідним 
обладнанням та інвентарем. 
2. Перелік об’єктів, що підлягають обстеженню (огляду, оцінці) для 
встановлення можливості їх використання для укриття населення як 
найпростіших укриттів (далі – огляд) визначено пунктом 7 Порядку 
створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та 
їх обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 березня 2017 р. № 138. 
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менше 50 осіб (мінімальна місткість ПРУ встановлена на рівні 
5 осіб). 

Місткість фонду ЗСЦЗ визначають виходячи з таких 
нормативів: 

0,6 кв.м — при одноярусному розташуванні місць для 
сидіння (лежання), 

0,5 кв.м — при двоярусному, 
0,4 кв.м — при триярусному, внутрішній об'єм одну особу, 

що підлягає укриттю, не менше 1,5 куб.м. 
 

КРОК 3. Задоволення потреб фонду ЗСЦЗ. 
Відповідно до вимог ПОРЯДКУ створення фонду захисних 

споруд здійснюється шляхом: 
 
 реалізації положень розділів (схем) ІТЗ ЦЗ містобудівної 

та проектної документації об’єктів будівництва у частині 
будівництва (пристосування) ЗСЦЗ; 

 комплексного освоєння підземного простору міст та інших 
населених пунктів для розміщення в ньому споруд 
соціально-побутового, виробничого та господарського 
призначення, що можуть бути використані для укриття 
населення як СПП та найпростіші укриття; 

 обстеження та взяття на облік підземних і наземних 
будівель і споруд, гірських та інших виробків і підземних 
порожнин для встановлення можливості їх використання 
для укриття населення як СПП та найпростіших укриттів; 

 будівництва в особливий період швидкоспоруджуваних 
захисних споруд та найпростіших укриттів. 
 

Задоволення потреб фонду ЗСЦЗ здійснюється з урахуванням 
вимог пункту 6 ПОРЯДКУ. 

З урахуванням економічної складової зазначеного питання, 
задоволення зазначених потреб, насамперед для організації 
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укриття населення в особливий період, доцільно розпочати 
шляхом організації огляду (оцінки) існуючих будівель і споруд з 
метою встановлення можливості їх використання як СПП та 
найпростіших укриттів. 

Відповідно до норм пункту 7 ПОРЯДКУ для встановлення 
можливості використання для укриття населення як СПП та 
найпростіших укриттів обстежують: 
 підземні переходи між станціями (транспортні, станцій 

метрополітену); тунелі (станції метрополітену, автодорожні, 
магістральні, пішохідні); підземні склади; 
 споруди котлованного типу (автостоянки, паркінги, 

гаражі, підземні торговельні центри, підприємства громадського 
харчування, магазини); колишні оборонні об’єкти та бази; 
 підземні гірські виробки, печери та інші підземні 

порожнини різного призначення; 
 підвальні, цокольні і перші поверхи об’єктів цивільного і 

промислового призначення; 
 інші об’єкти, що за своїми технічними характеристиками 

та захисними властивостями можуть бути використані для 
укриття населення. 

ОМС відповідно до визначених 
повноважень можуть утворювати 
постійні або тимчасові комісії з 

обстеження будівель і споруд, що 
належать до сфери їх управління, 
для встановлення можливості їх 

використання для укриття 
населення 

як СПП та найпростіших 
укриттів. 

В особливий період нарощування 
фонду захисних споруд 

здійснюється 
шляхом будівництва 

швидкоспоруджуваних ЗСЦЗ та 
найпростіших укриттів 

відповідно до 
завдань ЦЗ, передбачених у 

планах 
ЦЗ на особливий період ОМС. 

 
Для проведення обстежень (огляду, оцінки) 

використовуються: 
Методика щодо віднесення існуючих будівель і споруд до 
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споруд подвійного призначення із захисними властивостями 
ПРУ, яку розміщено на офіційному вебсайті ДСНС у рубриці 
“Методичні рекомендації” розділу “Нормативна база”. 

Рекомендації, надані у додатку 1 цього пораднику (для 
найпростіших укриттів). 

Включення СПП та найпростіших укриттів до фонду 
ЗСЦЗ здійснюється шляхом їх постановки на облік (внесення 
до відповідних книг). Видання ОМС розпорядчого документа 
щодо включення до фонду ЗСЦЗ найпростіших укриттів та 
СПП, а також постановки їх на облік необов’язково. 

Законодавством також передбачено можливість задоволення 
потреб фонду ЗСЦЗ шляхом будівництва швидкоспоруджуваних 
ЗСЦЗ. 

КРОК 4. Розподіл населення по наявним спорудам фонду 
ЗСЦЗ з урахуванням їх місткості, стану готовності та 
розташування на місцевості (з урахуванням нормативних 
радіусів збору навколо таких споруд) 

Розподіл населення здійснюється виходячи з таких 
критеріїв: 
 споруда призначена для укриття населення (ЗСЦЗ, СПП, 

найпростіше укриття) мають знаходитися у безпосередній 
близькості до місця проживання (роботи) осіб, що підлягають 
укриттю; 
 для укриття населення, що не належать до персоналу 

суб'єктів господарювання, мають використовуватися споруди, 
що належать до комунальної та державної форми власності, 
насамперед, розташовані у адміністративних, побутових та 
інших спорудах комунального фонду; 
 використання для укриття населення інших споруд має 

здійснюватися за згодою їх власників; 
 розміщення осіб у таких спорудах має здійснюватися за 


