
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 30.12.2021 р.  № 3278 
м. Вінниця 

 

Про приведення захисних споруд 

цивільного захисту у готовність до 

укриття мешканців Вінницької 

міської територіальної громади   
 

 

 

 

На виконання вимог пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017р. № 138, Наказу МВС 

України від 09.07.2018р. № 579, листа Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій від 16.12.2021р. № 16-21419/162-2, листа 

департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Вінницької обласної державної адміністрації від 

21.12.2021р. № 03.2-07-2216 та з метою забезпечення укриття мешканців 

Вінницької міської територіальної громади, керуючись частиною 1 статті 38, 

частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Керівникам підприємств, установ, організацій, управляючим компаніям, 

управителям, незалежно від форми власності та підпорядкування (за 

погодження з співвласникам багатоквартирних житлових будинків), головам 

ОСББ, розташованих на території Вінницької міської територіальної 

громади, терміново: 

1.1. Передбачити: 

- для укриття працівників підприємств, установ, організацій, хворих, 

медичного та обслуговуючого персоналу закладів охорони здоров’я  - 

сховища, протирадіаційні укриття, найпростіші укриття, підвальні, цокольні 

та інші заглиблені приміщення, а також перші поверхи будівель; 

- для укриття населення Вінницької міської територіальної громади – 

найпростіші укриття, підвальні, цокольні та інші заглиблені приміщення, а 

також перші поверхи будівель.  

1.2. Скласти переліки таких приміщень та відпрацювати плани, якими 

визначити організацію робіт з дообладнання або спорудження в особливий 

період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення. 

1.3. Визначити і спланувати приведення вищезазначених приміщень у 

належний санітарний та протипожежний стан, за потреби здійснення 

дезінфекції приміщень, звільнення від сміття, впорядкування входів та інші 



заходи згідно вимог Наказу МВС України від 09.07.2018р. № 579 та 

Роз’яснень щодо включення до фонду захисних споруд цивільного захисту і 

використання для укриття працівників (персоналу) та інших категорій 

населення будівель, споруд та приміщень різного призначення в якості 

найпростіших укриттів згідно додатку 1 до даного рішення; 

1.4. Місця розташування захисних споруд та найпростіших укриттів 

позначити за допомогою табличок (написів) та покажчиків руху до них за 

формою та змістом згідно додатку 2 до даного рішення. 

2. Керівникам підприємств, установ, організацій, управляючим компаніям, 

управителям, незалежно від форми власності та підпорядкування (за 

погодження з співвласникам багатоквартирних житлових будинків), головам 

ОСББ, розташованим на території Вінницької міської територіальної 

громади, в п’ятнадцятиденний термін скласти та надіслати до відділу з 

питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 

секретності Вінницької міської ради (вул. Соборна, 59) окремо за кожну 

будівлю з перебуванням людей акти оцінки об'єкта (будівлі, споруди, 

приміщення) щодо можливості його використання як найпростішого укриття 

згідно додатку 3 до даного рішення. 

3. Попередити керівників, визначених в пункті 1 даного рішення, про 

особисту відповідальність за виконання вимог статті 20 Кодексу цивільного 

захисту України та заходів, визначених даним рішенням. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка.  

 

 

 

Секретар міської ради      П. Яблонський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради               

від 30.12.2021р. № 3278 

 
 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

щодо включення до фонду захисних споруд цивільного захисту  

 і використання для укриття працівників (персоналу) та інших категорій 

населення будівель, споруд та приміщень різного призначення в якості 

найпростіших укриттів 
 

1. Перелік об’єктів, що підлягають обстеженню для встановлення 

можливості їх використання для укриття населення як найпростіші укриття 

(далі – обстеження) 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. 

Обстеженню та включенню до фонду захисних споруд як найпростіших 

укриттів у першу чергу підлягають об’єкти державної та комунальної форми 

власності. 

Обстеження та включення до фонду захисних споруд об’єктів приватної 

власності здійснюється за згодою їх власників або уповноважених ними осіб. 

Не підлягають обстеженню об’єкти військових підрозділів Збройних 

Сил, Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів військових 

формувань. 

Обстеження підвалів, погребів (льохів) одноквартирних (садибних) 

житлових будинків для встановлення можливості їх використання для 

укриття населення як найпростіші укриття не рекомендується. 

 

2. 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). 
 

3. Під час обстеження 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. 
 



4. З метою забезпечення захисту населення від небезпечних чинників 

надзвичайних ситуацій та організації його життєзабезпечення об’єкти 

повинні відповідати таким основним вимогам: 
 

1) розміщуються у підвальному (підземному), цокольному або 

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; 
 

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 

менше 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 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, 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 заглиблених об’єктів із залізобетону або цегли, верхня частина 

яких не відповідає зазначеним рекомендаціям, можливе збільшення захисних 

властивостей шляхом обкладення їх мішками з ґрунтом (піском), насипання 

земляного обвалування під час приведення найпростіших укриттів, 

розташованих у зазначених об’єктах, у готовність до використання за 

призначенням. 
 

5. 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 

може бути зменшено до 0,5 кв. м  на одну особу, при триярусному – до 0,4 кв. 

м  на одну особу. 

 

6. Для оснащення (облаштування) найпростіших укриттів доцільно 

передбачати таке обладнання: 

місця для сидіння (лежання) – лавки, нари, стільці, ліжка тощо; 

ємності з питною (з розрахунку 2 л/добу на одну особу, яка підлягає 

укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого 

водопостачання); 

контейнери для зберігання продуктів харчування; 

виносні баки для нечистот зі щільним закриванням (для 

неканалізованих будівель і споруд); 



резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи 

тощо); 

первинні засоби пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для 

приміщень відповідного функціонального призначення); 

засоби надання первинної медичної допомоги; 

засоби зв’язку і оповіщення (телефон, радіоприймач); 

шанцевий інструмент (лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пилки-

ножівки по дереву, по металу тощо). 

У разі необхідності найпростіші укриття можуть забезпечуватися 

додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до 

місцевих особливостей та потреб.    
 

7. Біля вхідних дверей до найпростішого укриття рекомендовано 

вивішувати табличку розміром  50 х 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». 

На ній зазначається адреса місця розташування споруди, її 

балансоутримувач, адреса і місце зберігання ключів.  
 

 

 

 

Заступник міського голови      С. Тимощук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради               

від 30.12.2021 р.  № 3278 

 

ЗРАЗКИ  

табличок (написів) та покажчиків руху 
 

СХОВИЩЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличка виконується на білому фоні чорним кольором. 
 

У верхній частині таблички по центру розміщається міжнародний 

розпізнавальний знак цивільної оборони (блакитний рівносторонній 

трикутник на оранжевому фоні). 
 

ЗРАЗОК  

покажчика маршруту руху до сховища 
 

 

 розмір покажчика 20 х 50 см. 
   

 

 

 

 

 
 

СХОВИЩЕ № 00555 
 

ПрАТ «РУБІН» 
 

КЛЮЧІ ЗНАХОДЯТЬСЯ: 
Черговий зміни охорони 

 
ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА: 

________________ 
(господарче відділення) 

 

    ТЕЛЕФОН:    ______________ 

50 см 

6
0

 с
м

 

 

СХОВИЩЕ 
150 м 



 

 

 ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличка виконується на білому фоні чорним кольором. 
 

У верхній частині таблички по центру розміщається міжнародний 

розпізнавальний знак цивільної оборони (блакитний рівносторонній 

трикутник на оранжевому фоні). 
 

 

 

ЗРАЗОК  

покажчика маршруту руху до протирадіаційного укриття 
 

 

 розмір покажчика 20 х 50 см. 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ 

УКРИТТЯ № 00777 
 

Державне підприємство  
"Петрівське лісове 

господарство" 
 

КЛЮЧІ ЗНАХОДЯТЬСЯ: 

Відділ охорони праці 
 

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА: 

Зайченко І.М. 
(інженерний сектор) 
ТЕЛЕФОН:    _____________ 

50 см 

6
0

 с
м

 

 

ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ 

УКРИТТЯ  100 м 



 

 

НАЙПРОСТІШЕ УКРИТТЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличка виконується на білому фоні чорним кольором. 
 

У верхній частині таблички по центру розміщається міжнародний 

розпізнавальний знак цивільної оборони (блакитний рівносторонній 

трикутник на оранжевому фоні). 
 

 

 

ЗРАЗОК  

покажчика маршруту руху  до найпростішого укриття 
 

 

 

 розмір покажчика 20 х 50 см. 
 

 

 

 
 

Заступник міського голови     С. Тимощук 

 

 

 

 

 

 

 
 

МІСЦЕ ДЛЯ УКРИТТЯ 
 

АДРЕСА: 

смт. Сужівка, вул. Сонячна, 25 
 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ: 

Сужівська загальноосвітня  
школа І-ІІІ ст.  

 

КЛЮЧІ ЗНАХОДЯТЬСЯ: 

Сужівська ЗОШ  

(приймальня директора) 

5
0

 с
м

 
60 см 

 

 

місце для УКРИТТЯ 

50 м 

   



 

 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради               

від 30.12.2021 р.  № 3278 

 

АКТ 

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його 

використання для укриття населення як найпростішого укриття 

___ ____________ 20___ року                                       
___________________________ 

                                                                 (назва населеного пункту) 

_____________________________________________________________________________ 
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження) 

 

у присутності
 __________________________________________________________________ 

                                                          (посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення)  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                            або уповноваженої ним особи)) 

 

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за 

адресою: 

____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

державної, комунальної, приватної форми власності, 
                                                         (непотрібне закреслити) 

що належить   _______________________________________________________________ 
                           (найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, 
 

_____________________________________________________________________________ 
   комунальної - органу місцевого самоврядування,  державної - центрального органу виконавчої  
 

____________________________________________________________________________ 
         влади,  місцевої державної адміністрації, державного підприємства,  установи, організації) 

 

За результатами проведеного огляду встановлено: 

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                       основне функціональне призначення, 

_____________________________________________________________________________ 
   розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках 

тощо) 
 

загальна площа ________ кв.м, загальний об'єм ________________ куб.м 



місткість (із розрахунку 0,6 кв.м на одну особу) ________________ осіб  

2. Загальний стан об'єкта: 

технічний 
____________________________________________________________________________ 

           (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався) 

санітарний 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                          (задовільний, незадовільний) 

загальний стан приміщень 
_____________________________________________________________________________ 

                              (чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення)) 
 

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: ____________________________ 
                                                                                                                                   (кількість, 

_____________________________________________________________________________ 
                 входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, 

_____________________________________________________________________________ 
         обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) 
 

4. Стан систем вентиляції: _________________________________________________ 
                                             (передбачено / не передбачено проєктом, 

____________________________________________________________________________ 
 наявність, цілісність, комплектність, чистота) 

 

5. Стан системи водопостачання: 
____________________________________________________________________________ 
                       (централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість 

____________________________________________________________________________ 
           безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води) 
 

6. Стан каналізаційної системи: 
___________________________________________________________________________ 
                                                               (передбачено / не передбачено проєктом) 

санвузли  
____________________________________________________________________________ 
                      (наявність, кількість,  

_____________________________________________________________________________ 
                                стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників) 
 

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для не 

каналізованих будівель, споруд, приміщень) 

_____________________________________________________________________________ 
                                        (наявність, тип, кількість, загальний об'єм, 

____________________________________________________________________________ 
                                            можливість очищення, справність, місце встановлення) 
 

7. Стан систем опалення: 
_____________________________________________________________________________ 
                                                     (передбачено / не передбачено проєктом) 

 

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: 

__________________________________________________________________ 
                                  (наявність, укомплектованість 
__________________________________________________________________ 
           та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних 

____________________________________________________________________________ 
           ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання) 
 



9. Справність систем зв'язку та оповіщення: 

____________________________________________________________________________ 
                                                          (наявність гучномовців,  

____________________________________________________________________________ 
радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів) 

 

10. Протипожежний стан: 
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації __________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                                 (передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність) 

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первин-

ними засобами пожежогасіння __________________________________________ 
                                                                                     (споруду укомплектовано згідно з нормами, 

_______________________________________________________________________ 
                                                        не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає) 

 

ВИСНОВОК 

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)  

для укриття населення як найпростішого укриття 
____________________________________________________________________________ 

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання  

____________________________________________________________________________ 
для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд) 

 

за умов: 
_______________________________________________________________________ 
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)  
 

_____________________________________________________________________________ 
до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів) 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Підписи осіб, які склали цей акт:
 _______________________________________________________________ 
                                                                              (посада, власне ім'я, прізвище) 
  _______________________________________________________________ 
                                                                              (посада, власне ім'я, прізвище) 
  _______________________________________________________________ 
                                                                              (посада, власне ім'я, прізвище) 
 

З актом ознайомлений:   

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) 

(уповноважена ним особа)       

________________________________________  
                                                                                                   (власне ім'я, прізвище) 
___ ____________ 20__ року   

 

М.П. 

 

 

Заступник міського голови                С. Тимощук 
 



 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та 

режиму секретності   

 

Осадчук Олена Вікторівна 

  

Заступник начальника відділу 

 

 

 

 

 

 

 

 


