
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

населенню щодо укриття в захисних спорудах 

 

З метою організації інженерного захисту населення в сучасних умовах 

використовуються захисні споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційні 

укриття), а також найпростіші укриття. 

Захисні споруди цивільного захисту – споруди, призначені для захисту 

(укриття) населення від засобів масового ураження в особливий період та від дії 

факторів ураження надзвичайних ситуацій у мирний час (далі - захисні споруди); 

Вони розподіляються на сховища та протирадіаційні укриття та є основним 

засобом колективного захисту окремих категорій населення. 

Також населення може укриватися в найпростіших укриттях. 

Найпростіші укриття – це споруди підземного простору населених пунктів 

(станції метрополітену, підземні переходи, гаражі та інше), гірничі виробки, 

підвальні та інші приміщення, які можуть бути використані для захисту населення 

у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та 

у особливий період. 

Фонд захисних споруд цивільного захисту - сукупність всіх наявних 

інженерних споруд (спеціально побудованих, пристосованих, які забезпечують 

захист населення від засобів масового ураження в особливий період та від дії 

факторів ураження надзвичайних ситуацій у мирний час, а також споруди, які 

можуть бути використані для цих цілей (далі – фонд захисних споруд). До фонду 

захисних споруд відносяться захисні споруди цивільного захисту (список 

додається) та споруди, які можуть бути використані для захисту населення 

(найпростіші укриття). 

Дані про місцезнаходження сховищ, протирадіаційних укриттів, 

найпростіших та швидко-споруджуваних укриттів, адреси їх розташування можна 

отримати у органах місцевого самоврядування, керівників суб’єктів 

господарювання (підприємств, установ, організацій, житлово-експлуатаційному 

об’єднанні, асоціації та об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків) за 

місцем роботи та проживання. 

Уважно слухайте  повідомлення та виконуйте вказівки місцевих підрозділів 

з питань цивільного захисту. 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 нападу противника ввімкніть та постійно тримайте 

ввімкненими репродуктори (телевізори та радіоприймачі). Через ці канали будуть 

передаватися розпорядження та сигнали оповіщення цивільного захисту та 

рекомендації щодо дій в цій ситуації. 

Особисті документи (паспорт, диплом, свідоцтва про народження, шлюб та 

освіту, інші важливі документи) варто мати з собою. 

Беріть активну участь у виконанні наступних заходів: 

- у підготовці захисної споруди (найпростішого укриття), в якій укриваєтесь 

Ви та Ваша сім’я; 

- у виготовленні та підготовці найпростіших засобів індивідуального 

захисту органів дихання та шкіри; 

- у підготовці індивідуальних  перев’язувальних пакетів, домашньої аптечки 

та медикаментів; 

- у проведенні імунізації від найбільш небезпечних інфекцій. 



При підготовці до евакуації завчасно зберіть речі (постільну білизну, 

натільну білизну, одежу, документи, гроші, запас харчів та води на три доби, 

засоби індивідуального захисту, аптечку) і тримайте їх у доступному місці, біля 

виходу з квартири (приватного будинку). 

Після збору речей, що вище названі, та підготовки дітей візьміть участь у 

підготовці укриття для себе та своєї родини (підвалу або іншого найпростішого 

укриття), якщо для Вас не визначено місце укриття у захисній споруді. 

За сигналами оповіщення цивільного захисту 

«ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» - швидко вдягніться, візьміть засоби 

індивідуального захисту, документи, медикаменти, запас харчів, вимкніть 

електроенергію, газові прилади та негайно укривайтеся у захисній споруді 

(найпростішому укритті). 

«ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ» - подається місцевим підрозділом з 

питань цивільного захисту через систему оповіщення, місцеве радіо, телебачення 

та за допомогою пересувних гучномовців. 

«РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА» - негайно надягніть засоби індивідуального 

захисту та дійте так само як під час сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» 

«ХІМІЧНА НЕБЕЗПЕКА» -  негайно надягніть протигаз, засоби захисту 

шкіри та укрийтеся у захисній споруді (найпростішому укритті). 

Про можливість виходу із захисної споруди (найпростішого укриття) та 

порядок подальших дій повідомляється через систему оповіщення та з допомогою 

посильних за командою «ВІДБІЙ…» 

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 людей місцева влада 

(керівництво об’єкту господарювання) повинна зазначити покажчиками 

маршруту руху, вивішеними чи намальованими на видимих місцях. 

У нічний час написи, покажчики і входи мають бути освітлені або 

дубльовані світловими покажчиками. 

Особи, що укриваються, повинні прибувати у захисну споруду 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 повинні 

виконувати усі вказівки командира і особового складу формування, що 

стосуються перебування у споруді, надавати їм необхідну допомогу. 

У захисній споруді забороняється палити, шуміти, запалювати без 



дозволу газові лампи, свічки, не слід ходити по приміщеннях без особливої 

потреби, необхідно дотримуватись дисципліни, якнайменше рухатися. Слід 

організувати 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік 

захисних споруд цивільного захисту для укриття населення 
 

Сектор з питань надзвичайних ситуацій управління з питань містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій Миколаївської районної державної адміністрації 

(0512) 48-05-21 
 

 

№ 

з/п 
Сільські ради Адреса розташування ЗС Назва об’єкта 

Назва 

балансоутримувача 

1. - м. Миколаїв, вул. Поштова, 118 
Миколаївська центральна 

районна лікарня 

Миколаївська 

центральна районна 

лікарня 

2. 
Кир’яківська 

сільська рада 
с. Кир’яківка, вул. Новоселів, 45А 

ДНЗ Кир’яківської сільської 

ради 

Кир’яківська 

сільська рада 

3. 
Ковалівська 

сільська рада 

с. Ковалівка, вул. Першотравнева, 

41 
Ковалівська ЗОШ 

Відділ освіти 

Миколаївської РДА 

4. 
Кривобалківська 

сільська рада 
с. Крива Балка, вул. Одеська 8У 

Адмінстративна будівля 

Кривобалківської сільської 

ради 

Кривобалківська 

сільська рада 

5. 
Петрівська 

сільська рада 

с. Петрівка, вул. В. Бондаренко 40-

У 
Житловий будинок 

Петрівська сільська 

рада 

6. с Зелений Яр, вул. Шкільна, 1А/У Зеленоярівська ЗОШ 
Відділ освіти 

Миколаївської РДА 

7. 

Степівська 

сільська рада 

с. Степове, вул. Козацька, 36/У Будинок культури 

ДП 

Племрепродуктор 

“Степове” 

8. с. Степове, вул. Козацька, 39/У 
Адмінстративна будівля, ДП 

Племрепродуктор “Степове” 

9. с. Степове, вул. Набережна, 13/У 
Спорткомплекс ДП 

Племрепродуктор “Степове” 

10. 
с. Зелений Гай, вул.  Вчительска, 

1Г/У 

Магазин, ДП Племрепродуктор 

“Степове” 

11. с. Степове, вул. Нова, 1А/У Лікарня 
Степівська сільська 

рада 

12. 

Веснянська 

сільська рада 

(ОТГ) 

с. Надбузьке, вул. Веселинівська, 

4Б 

Миколаївський обласний 

протитуберкульозний 

диспансер 

Управління охорони 

здоров'я 

Миколаївської 

облдержадміністраці

ї 

13. с. Сливине, вул. Південна, 8Б ДНЗ Веснянської сільської ради 

Веснянська сільська 

рада 

14. с. Весняне, вул. Центральна, 6П Веснянський будинок культури 

15. с. Сливине, вул. Південна, 4Б Житловий будинок 

16. с. Весняне, вул. Степна, 36Б/1 ДНЗ Веснянської сільської ради 

17. с. Весняне, вул. Степова, 30/1 Житловий будинок 

18. 

Михайлівська 

сільська рада 

(ОТГ) 

с. Кринички, вул. Перемоги, 1А/1 
ДНЗ Михайлівської сільської 

ради 

Михайлівська 

сільська рада 

19. 

Нечаянська 

сільська рада 

(ОТГ) 

с. Благодарівка, вул. Центральна, 

49В/1 

Адмінстративна будівля 

колишньої сільської ради 

Нечаянська сільська 

рада 

20. 

Ольшанська 

селищна рада 

(ОТГ) 

смт. Ольшанське, вул. Костянтина 

Ольшанського, 20А/1 

Ольшанський будинок 

культури 

Ольшанська 

селищна рада 

21. 
смт. Ольшанське, вул. Шкільна, 

28/5 
Житловий будинок 

22. 
смт. Ольшанське, вул. Гагаріна, 

23/3 
Житловий будинок 

23. 
смт. Ольшанське, вул. Костянтина 

Ольшанського, 20/2 
Житловий будинок 

24. 
смт. Ольшанське, вул. Шкільна, 

27/4 
Житловий будинок 

25. 
смт. Ольшанське, вул. Костянтина 

Ольшанського, 16/1 
Житловий будинок 



26. 
смт. Ольшанське, вул. Шкільна, 

30/6 
Житловий будинок 

27. 
смт. Ольшанське, вул. Шкільна, 

29/8 
Житловий будинок 

28. 
смт. Ольшанське, вул. Шкільна, 

33/7 
Житловий будинок 

29. 
смт. Ольшанське, вул. Промислова, 

9 

Адмінстративна будівля 

«ЮГцемент» філія ПрАТ 

«Дікергофф Україна» 

ПрАТ «Дікергофф 

Україна» 

30. 
смт. Ольшанське, вул. Промислова, 

10 

Адмінстративна будівля, АТП-

14865 

Регіональне 

відділення фонду 

державного майна 

України по 

Миколаївській 

області 

31. 

Радсадівська 

сільська рада 

(ОТГ) 

с. Радісний Сад, вул. Миру, б/н 
Радсадівський будинок 

культури 

Регіональне 

відділення фонду 

державного майна 

України по 

Миколаївській 

області 

32. с. Радісний Сад, вул. Миру, 5У 
Адмінстративна будівля 

Радсадівської сільської ради 

Радсадівська 

сільська рада 

33. с. Радісний Сад, вул. Шевченко, 6У 
ДНЗ Радсадівської сільської 

ради 

34. с. Зарічне, вул. Шкільна, 1-ЗС 
Адмінстративна будівля 

колишньої сільської ради 

35. с. Радісний Сад, вул. Толстого, 7У Житловий будинок 

36. с. Зарічне, вул. Шкільна, 2-ЗС 
ДНЗ Радсадівської сільської 

ради 

37. с. Зарічне, вул. Шкільна 1А,ЗС Зарічненський ЗСО (школа) 

 

 


