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         1. ЗУ від  03. 02.93 р  №2974-ХІІ "Про Цивільну оборону“ 

       2. ЗУ  від  08.06.00р. №1809-ІІІ “Про захист населення і  

   територій від НС техногенного та природного характеру” 

       3. ЗУ від  24.06.04р. №1859-ІV “Про правові засади ЦЗ” 

 

Основні заходи у сфері ЦЗ  
 

1. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

2. Інформування у сфері цивільного захисту 

3. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту 

4. Заходи з евакуації 

5. Інженерний захист територій 

6. Радіаційний і хімічний захист населення і територій 

7. Медичний захист, 

8. Біологічний захист населення, тварин і рослин 

9. Психологічний захист населення 

10. Організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 



Інженерний захист населення і територій 

 при надзвичайних ситуаціях. 



Навчальні питання: 

1. Укриття у захисних  спорудах.   

 

2. Інженерний захист територій. 

 

 3. Інженерно-технічні заходи ЦЗ. 

                  ( Діорама ) 
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  1. Укриття у захисних  спорудах 
 Напрями реалізації:      створення фонду захисних споруд (ФЗС); 

    використання ФЗС у мирний час. 
 

Стаття 10. Укриття в захисних спорудах (ЗС). 

         Укриттю в ЗС, у разі необхідності, підлягає населення відповідно до 

його належності до груп (працююча зміна, населення яке проживає в 

небезпечних зонах). 
 

 ЗУ № 1809_2000р. "Про  захист  населення  і  територій  від  НС“ 
 

 

 

Стаття 9. Укриття у захисних спорудах 

      1. Для   забезпечення  укриття  населення  в  містах,  селах, селищах 

створюється фонд захисних споруд (ФЗС).   

 2. ФЗС у  мирний  час  використовується  для господарських,  

культурних  і  побутових  потреб  у порядку,  який визначається   МНС. 
 

 ЗУ N 1859_2004р. “Про правові засади цивільного захисту” 



Небезпечні зони   
МР (можливих руйнувань) – територія на який може виникнути    

 ∆Рф ≥ 0,1 кгс/см2 : 

 

        Руйнування слабки  -  ∆Рф ≥ 0,1 кгс/см2 ;  

   сильні   -  ∆Рф ≥ 0,3 кгс/см2 ; 

    повні    -  ∆Рф ≥ 0,5 кгс/см2 . 

 

МРЗ    (можливого радиактивного забруднення)   

МХЗ    (можливого хімічного забруднення) 

МКЗ    (можливого катастрофічного затоплення). 

 

Безпечний район – територія яка придатна для життєдіяльності 

місцевого і евакуйованого населення та розміщена по за зонами МР, 

МРЗ, МХЗ, МКЗ. 
 

Державні будівельні норми В.1.2.-4-2006. Інженерно-

технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони). 



Визначення термінів  
 

  ФЗС – сукупність інженерних споруд, які забезпечують захист 

населення від засобів масового ураження в особливий період та від НС у 

мирний час (сховища, ПРУ, найпростіші укриття).   

 ЗСЦЗ (ЦО) – інженерні споруди, які призначені для захисту 

(укриття) населення від засобів масового ураження в особливий період 

та від НС у мирний час.  

 Сховища – інженерні споруди, які забезпечують захист населення 

від сучасних засобів ураження, катастрофічного затоплення, 

радіоактивних речовин, НХР, пожеж. 

 ПРУ – інженерні споруди, які призначені для захисту від впливу 

іонізуючого випромінювання при радіоактивному забрудненні місцевості.  

 Найпростіші укриття – споруди підземного простору міст, 

населених пунктів (станції метрополітену, підземні переходи, гаражі, 

підвальні та інші приміщення), гірничі виробки, які можуть бути 

використані для захисту населення у разі виникнення НС мирного часу 

та у особливий період.   
 

ПКМУ № 253_09р. "Порядок  використання ЗСЦЗ (ЦО)  

для господарських, культурних та побутових потреб". 



 

Створення фонду ЗС  (ФЗС) здійснюється за рахунок: 
        

 комплексного освоєння підземного простору міст; 

 

 пристосування під ЗС метрополітенів, заглиблених споруд 

різного призначення, підземних просторів;  

      

 пристосування під ЗС приміщень у цокольних і перших 

поверхах будинків та споруд; 

      

 будівництва окремо розташованих ЗС. 
 

 

         Перелік ЗС, які необхідно будувати, щорічно визначається 

МНС і затверджується КМУ. 

           

ЗУ № 1809_2000р. "Про  захист  населення  і  територій  від  

НС  техногенного  та  природного  характеру". 



Використання фонду ЗСЦЗ (ЦО) 

для господарських, культурних та побутових потреб 
 

 ЗС атомних станцій, ОПН , пунктів управління знаходяться у 

постійної готовності до використання . 
 

 Дозволяється використовувати ЗС не за призначенням за 

умови забезпечення можливості приведення їх у готовність до 

використання за призначенням у строк, що не перевищує 12 г.  

 При цьому повинно бути забезпечено : 

   захисні властивостей ЗС ; 

   герметизація та гідроізоляція  ЗС; 

   робочий стан інженерно-технічного та спеціального 

обладнання, засобів зв'язку та оповіщення. 
 

 Рішення про використання ЗС приймається керівниками 

ОГД за погодженням з територіальними органами управління МНС, 

місцевими органами держсанепіднагляду, структурними 

підрозділами з питань ЦЗ місцевих органів виконавчої влади . 
 

 ПКМУ № 253_09р. "Порядок  використання ЗСЦЗ (ЦО)  

для господарських, культурних та побутових потреб". 



 Повноваження органів державної влади, адміністрацій 

підприємств щодо створення та використання ФЗС 
        КМУ – визначає державну політику щодо створення та 

використання ФЗС, щорічно затверджує перелік ЗС, які необхідно 

будувати за державні кошти, категорії населення які підлягають укриттю 

у ЗС.  
    

       МНС – реалізує державну політику щодо ФЗС, здійснює державну 

експертизу проектів будівництва, реконструкції та переобладнання ЗС, 

державний нагляд і контроль щодо ФЗС, веде облік та реєстр ФЗС. 
 

       ЦОВВ – визначають потребу у ЗС, ведуть облік та організовують 

проведення інвентаризації ФЗС та списання непридатних ЗС. 
 

       ФДМУ – веде облік ЗС та їх обладнання, як державного майна, яке не 

увійшло до статутних фондів господарських товариств. 
 

       Регіональні та місцеві ОВВ – забезпечують реалізацію державної 

політики щодо ФЗС, визначають потребу у ЗС, ведуть облік ЗС, 

організовують заходи щодо інвентаризації та списання непридатних ЗС. 
 

       Підприємства:   – створюють ЗС (найбільша працююча зміна); 

  – забезпечують зберігання та готовність ЗС до використання; 

  – здійснюють облік ЗС. 



№ Найменування документу ЦОВВ ОЕОП ОЕ Підстава для документу 

1 

Перелік об’єктів національної 

економіки, віднесених до категорій 

з ЦО (ЦЗ) 

+ 
+ 

(витяг) 

+ 

(витяг) 

Постанова КМУ 

 №227 ДСК від 02.03.2010  

2 
Паспорт сховища  

(протирадіаційного   укриття) 
+ 

(копія) 
+ + 

Наказ МНС №653  

від 09.10.2006  

“Інструкція щодо утримання 

ЗСЦО у мирний час” 

3 
Облікова картка сховища 

(протирадіаційного укриття) 
+ 

(копія) 
+ + 

Розпорядження КМУ 

№1473-р від 26.11.2008  

“Про підготовку та 

проведення у 2009-2010 роках 

технічної інвентаризації 

ЗСЦО(ЦЗ)” 

Наказ МНС №390 

від 10.06.2009  

“Методичні рекомендації 

щодо проведення технічної 

інвентаризації ЗСЦО(ЦЗ)”  

4 
Зведені відомості технічної 

інвентаризації ЗСЦО 
+ – – 

5 Журнал обліку списання  ЗСЦО + – – 

Постанова КМУ 

№567 від 08.04.1999  

“Інструкція про порядок 

списання непридатних ЗСЦО  

 Документи щодо організації інженерного захисту ЦОВВ 

 Наказ МНС № 96 від 28.12.2010 р. 



 Захисні споруди поділяються за: 
 

а) місткістю:   малої місткості          (150 – 600 осіб); 

                          середньої місткості    (600 – 2000 осіб); 

                          великої місткості        (більше 2000 осіб). 
 

б) призначенням:  для захисту населення; 

                для розміщення :   органів управління (КП, ПУ); 

                   медичних установ. 
 

в) місцерозташуванням:   вбудовані; 

                                                окремо стоячі; 

                                                метрополітени; 

                                                у гірських виробках. 
 

г) термінами будівництва:   збудовані завчасно; 

                                                   швидкозбудовані. 
 

д) захисними властивостями:  сховища; 

                   протирадіаційні укриття (ПРУ).                 



СХОВИЩА 
 За призначенням у сховищах передбачаються основні і  

    допоміжні приміщення. 

 До основних приміщень відносяться : 

 приміщення для  осіб, що укриваються;  

 пункти управління; 

 медпункти, операційно - перев'язочні, передопераційно-

стерилізаційні. 

До допоміжних приміщень відносяться: 

 фільтровентиляційні приміщення; 

 санітарні вузли; 

 захищені дизельні електростанції; 

 електрощитові; 

 приміщення для зберігання продовольства; 

 приміщення для ємкостей запасу питної води; 

 приміщення артезіанської свердловини; 

 станції перекачування, балонні, тамбури-шлюзи, тамбури; 

 а для сховищ атомних станцій - приміщення для дозиметричного     

контролю, роздягальні, приміщення для брудного одягу, душові. 



СХОВИЩА  

Класи 
∆ Рф 

кгс/см² ~ кПа  
К осл  

А І 5 = 500  5000  

А ІІ 3 = 300  3000  

А ІІІ 2 = 200  2000  

А ІV 1 = 100  1000  

         ПРУ                                      ∆ Рф = 0,2 кгс/см² = 20 кПа 

     ТИПИ П1 -П5                         К осл = 200, 100, 50, 20, 10 



Місце розташування сховищ 
Клас 

сховища Група міста і категорія 

об’єкту по ЦО 
Місце зведення сховища 

Міста особливої  та першої 

групи  по  ЦО. 

В  межах  проектної  

забудови міста 
ІІ 

В смузі 5 км від межі 

проектної забудови 

міста 

ІV 

Міста другої і третьої груп по 

ЦО; об’єкти особливої 

важливості і першої  

категорії по ЦО, які 

розташовані за межами 

категорійних міст. 

В  межах  проектної  

 забудови міста 
ІІІ 

В смузі 5 км від межі 

проектної забудови 

міста 

ІV 

ДБН В.1.2.-4-2006. Інженерно-технічні заходи цивільного 

захисту (цивільної оборони). 



План сховища (варіант)  

  

 

1-нахилені входи;  2- передні тамбури;  3- тамбури;  4- приміщення для 

укриття людей;  5-туалети;   6 - насосна фекальних вод;  7 - вентиляційна 

камера;  8 - камери забору повітря 



2. Інженерний захист територій 
  

 Стаття 12. Інженерний захист територій 
 

       Заходи інженерного захисту повинні передбачати: 
 

врахування під час розроблення генеральних планів забудови 

населених пунктів можливих проявів небезпечних і катастрофічних 

явищ; 

раціональне розміщення об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН); 

розроблення і здійснення заходів безаварійного функціонування 

ОПН; 

розроблення і здійснення регіональних та   місцевих    планів 

запобігання і ліквідації наслідків НС; 

організацію будівництва протизсувних, протиповіневих, 

протиселевих, протилавинних та інших інженерних споруд 

спеціального призначення. 

 

ЗУ № 1809_2000р. "Про  захист  населення  і  територій  від  

НС  техногенного  та  природного  характеру" 



Небезпечні та катастрофічні явища 
 

Землетруси.    

 Шкала Ріхтера   -  магнітуда ≈  енергія землетрусу.  

 Шкала MSK-64  -  Інтенсивність (сила)  ≈  енергія, збитки, руйнування.  
  

Зсуви –  сповзання мас гірських порід по схилу під впливом сили 

земного тяжіння. 
 

Селі – це короткочасні гірські потоки  води та твердого матеріалу.  
 

Лавини - раптовий зсув великої маси снігу зі стрімких гірських схилів 

внаслідок порушення сталості снігу. 
 

Повені (паводки) - підйом рівнів води, вихід її з берегів, тимчасове 

затоплення низьких територій з сільгоспугіддями, населеними пунктами і 

виробничими об’єктами. 
 

Руйнування берегів морів, озер та річок (абразія) -  підйом 

рівнів води, вихід її з берегів, тимчасове затоплення низьких територій з 

сільгоспугіддями, населеними пунктами і виробничими об’єктами. 

 



Сила землетрусу у балах 

За шкалою Ріхтеру 2 3 4 5 6 7 8-9 

За шкалою MSK-64 I – II III IV – V VI -VII VII -VIII IX - X XI -XII 

Бал Сила землетрусу Загальний вигляд руйнувань Характеристика 

I (1) Непомітні струси землі Реєструється тільки приладами 

II (2) Дуже слабкі поштовхи Відчувається окремими людьми 

III (3) Слабка Легке похитування люстр та дверей 

IV (4) Помірна Дзвін віконного скла, посуду, скрип стін 

V (4) Досить сильна Загальний струс будинків, похитування 

меблів, руйнування  віконного  скла,  

виникнення тріщин у  штукатурці 

VI (5) Сильна Падають картини,   пошкоджуються 

перегородки, двері та вікна 

VII (5) Дуже сильна Меблі рухаються,  з'являються тріщини на 

опорних стінах, руйнуються   перегородки 

VIII (6) Руйнівна Виникають тріщини на схилах берегів та 

поверхні землі, руйнуються опорні  стіни 

IX (7) Спустошлива Зазнають значних пошкоджень та 

руйнування будівлі  та споруди 

X (7) Знищуюча Виникають тріщини на ґрунті, руйнуються 

будівлі та споруди,  руйнуються 

трубопроводи, ламаються дерева 

XI (8) Катастрофічна Виникають великі тріщини на ґрунті, 

руйнуються залізничні колії  

XII (9) Надто катастрофічна Утворюються значні обвали та зсуви.  

Жодна будівля не витримує коливань 



Найсильніші землетруси, людські втрати 

Місце 
Характеристика землетрусу 

Дата Сила 

1. Чілі 22 травня 1960 9,5 

2.  Аляска, США 28 березня 1964 9,2 

3. Південна Суматра, Індонезія 26 грудня 2004 9,1 

4. Камчатка 4 листопада 1952 9,0 

5. Японія 11 березня 2011 8,9 

6. Еквадор 31 січня 1906 8,8 

7. Аляска, США 13 жовтня 1963 8,7 

8. Південна Суматра, Індонезія 28 березня 2005 8,6 

1.  1556 р.   в провінції Шенсі (Китай)    -  830.000 чол., 

2.  1737 р.    у Калькутті (Індія)                -  300.000 чол., 

3.   1908 р.    в Мессіні (Італія)                  -  120.000 чол., 

4.   1923 р.    в Токіо                                    -   143.000 чол., 

5.   1976 р.    в Тяньшані (Китай)             -   240.000 чол., 

6.  1999 р.    в Туреччині                            –     40.000 чол., 

7.   2001 р.    в Індії                                      –     30.000 чол. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D1%80%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.JPG


 Протисейсмічні інженерні заходи 
  

1. Проектування й будівництво об’єктів відповідно до ДСТУ.  

 При землетрусі силою до VI (5) балів спецзаходи не проводяться 

 При силі VII–IX (6,7) балів спеціальні заходи проводяться 

 При силі більш IX (8) балів, будівництво об’єктів заборонено. 

2. Підвищення сейсмостійкості побудованих будинків. 

3. Розосередження об’єктів при будівництві міст та населених пунктів. 

4. Забезпечення підвищення пожежостійкості об’єктів. 

5. Будівництво доріг з твердим покриттям. 

6. Заборона будівництва ПНО у регіонах із підвищеною сейсмічністю. 



Протизсувні інженерні заходи 
 

заборона підрізки зсувних схилів; 

недопущення усякого підсипання  у межах небезпечної смуги; 

заборона будівництва на схилах; 

заборона проведення вибухових і гірських робіт на зсувних ділянок; 

охорона дерево-кущової і трав’янистої рослинності; 

недопущення скидання на зсувні схили зливних, талих, стічних вод; 

встановлення підпірних конструкції у підошви зсуву.  



Протилавинні інженерні заходи  

 регулювання режиму збирання снігу у зонах зародження лавин (щити ); 

 утримання снігового покриву на схилах (терасування схилів, обладнання 

траншей, камінних стінок, установка щитів, решіток, сіток тощо); 

 зменшення швидкості руху лавин (сітки із тросів, надовби, обладнання 

горбів, клинків тощо); 

 зміну напрямку руху лавини (лавинорізи, направляючі стінки); 

 пропускання лавин над захисними спорудами (галереї, навіси). 



Протиселеві інженерні заходи  

 Нарізання терас лісонасадження, будівництво дамб; 

 Будівництво протиселевих гідротехнічних споруд: 

  селерегулюючих    (селепропускні, селенаправляючі, селевідбійні); 

  селерозподільних   (запруди, селезагородки);  

  селезатримуючих   (греблі, котловани, обваловки); 

  селетрасформуючі  (водосховища для селевого потоку). 



Протиповіневі (протипаводкові) інженерні заходи 
 Проектування і будівництво об’єктів, особливо ПНО, ОПН за межами  

високих рівнів можливого затоплення. 

 Використання перших поверхів будинків за адмін. призначенням. 

 Раціональне розміщення об'єктів з урахуванням зон МКЗ . 

 Регулювання паводкового стоку за допомогою водосховищ. 

 Укріплення берегів річок дамбами та іншими інженерними спорудами. 

 Забезпечення стійкості функціонування мостів, мереж зв’язку,  

електромереж на випадок повені. 



Протиабразійні інженерні заходи  

 В результаті абразії створюються специфічні форми рельєфу; 

абразійні уступи (кліфи - 1), підводні абразійні тераси або платформи 

(тераси -2,3 )  

 В Україні абразійний процес найбільш поширений на 

Чорноморському узбережжі. У береговій зоні Криму щорічно зникає 22 га, 

між дельтою Дунаю та Кримом — 24 га, у північній частині Азовського 

моря — 19 га. Абразії підпадає до 60% берегів Азовського та до 30% — 

Чорного морів. Швидкість абразії становить 1,3-4,2 метри на рік.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Klif_%C5%BCywy.svg
http://woodyman.ru/_pu/28/39479177.jpg


3.  Інженерно-технічні заходи ЦЗ. 
 

Нормативна  база 
 

1. ДБН В.1.2.-4-2006. Інженерно-технічні заходи цивільного 

захисту (цивільної оборони).   

2. ДБН  Б.1.1-5-2007. Склад, зміст, порядок розроблення, 

погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) в містобудівній 

документації.  

3. ДСТУ Б А.2.2-7:2010 „ Розділ інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної 

документації об’єктів. Основні положення ”. 

4. ПКМУ від 29.10.03    N 1695.  Порядок віднесення міст до 

груп з ЦО.  

5. ПКМУ від 2.03.10  N 227.  Порядок віднесення об'єктів до 

категорій з ЦО. 

6. Захист населення і територій від НС. том 3. Інженерно-

технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та 

містобудування . К. 2008. 



  

Інженерно-технічні заходи  ЦЗ  (ЦО) 
 ІТЗ ЦЗ (ЦО) - сукупність реалізованих при будівництві проектних 

рішень, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій та 

зниження ризику людських втрат та матеріальних збитків від НС. 
 

 Розміщення об'єктів та планування і забудова міст: 
   розміщення ОПН, ПНО; 

   розміщення атомних станцій; 

   розміщення інших об’єктів; 

   планування і забудова міст.  
 

Захисні споруди ЦЗ (ЦО):  Транспортні споруди: 
    сховища;    залізниці; 

    протирадіаційні укриття;  метрополітени; 

    захисні споруди АЕС   автомобільні дороги; 

      магістральні трубопроводи; 

     об’єкти водного транспорту; 

     об’єкти повітряного транспорту 
 

 Підприємства, гідротехнічні споруди, інженерні системи: 
  ОПН, ПНО;  гідротехнічні споруди; 

  водопостачання; газопостачання; 

  електропостачання; радіомовлення і телебачення. 



Небезпечні зони   
МР (можливих руйнувань) – територія на який може виникнути    

 ∆Рф ≥ 0,1 кгс/см2 : 

 

        Руйнування слабки  -  ∆Рф ≥ 0,1 кгс/см2 ;  

   сильні   -  ∆Рф ≥ 0,3 кгс/см2 ; 

    повні    -  ∆Рф ≥ 0,5 кгс/см2 . 

 

МРЗ    (можливого радиактивного забруднення)   

МХЗ    (можливого хімічного забруднення) 

МКЗ    (можливого катастрофічного затоплення). 

 

Безпечний район – територія яка придатна для життєдіяльності 

місцевого і евакуйованого населення та розміщена по за зонами МР, 

МРЗ, МХЗ, МКЗ. 
 

Державні будівельні норми В.1.2.-4-2006. Інженерно-

технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони). 



ПКМУ  №  227  від   02.03.2010 р. 

 "Про  затвердження Порядку віднесення об’єктів національної 

економіки до відповідних категорій з цивільної оборони “ 
  

Мета:  розроблення та здійснення заходів із функціонування об’єктів 

у воєнний час, захисту працівників, проведення РІНР.  

  Принципи:  

      - захист населення і територій від засобів ураження; 

      - оперативне переведення об'єктів на роботу у режимі воєнного часу; 

      - забезпечення життєдіяльності населення у воєнний час; 

      - оперативна відбудова важливих об'єктів.  

  Критерії:   економічна та оборонна значущість об'єктів. 

  Показники:   -  загальна чисельність працівників (потреба у ЗС); 

                -  виробнича потужність (економічна значущість). 
 

Категорії об’єктів з ЦО:   

          особливої важливості  -  об'єкти державного економічного і 

оборонного значення; 

          першої  -  об'єкти міжгалузевого та міжрегіонального значення; 

          другої    -  об'єкти  галузевого та регіонального значення.  



ПКМУ  № 1695  від   29.10.2003р. 

 "Про  затвердження Порядку віднесення міст до відповідних 

груп з цивільної оборони ".  
 

  Мета: розроблення та здійснення заходів ЦО для запобігання НС 

та захисту населення у мирний та воєнний час. 

 Групи міст з ЦО: особлива, перша, друга, третя. 
Перша група: чисельність населення (ЧН) перевищує 1 млн. осіб; 

      ЧН 0,5 -1,0 млн. +  > 30 СО + ( > 3 - ООВ  або  > 50 -  1к (2к) ); 

      ЧН 0,5 -1,0 млн. + > 50% населення або території у зоні МРЗ, МХЗ, МКЗ. 

Друга  група:   чисельність населення   0,5 – 1,0 млн. осіб; 

     ЧН 0,25 - 0,5 млн. + > 20 СО + ( > 2 - ООВ  або  > 20 -  1к (2к) ); 

     ЧН 0,25 - 0,5 млн. + > 30% населення або території у зоні МРЗ, МХЗ, МКЗ. 

Третя  група:   чисельність населення 0,25 – 0,5 млн. осіб; 

    ЧН 0,05 - 0,25 млн. + > 10 СО + (  1 - ООВ  або  > 10 -  1к (2к) ); 

    ЧН 0,05 - 0,25 млн. + > 30% населення або території у зоні МРЗ, МХЗ, МКЗ ; 

      обласні центри та міста супутники АЕС. 
  

  МНС узагальнює пропозиції ДА регіонального та місцевого рівня і 

разом з МОУ та Мінекономіки подає на затвердження  КМУ перелік міст 

віднесених до груп з ЦО, який уточнюється один раз на 5 років. 

ПКМУ 1056-22_2008 



HAPPY  END 



Порядок 

створення  та використання фонду ЗСЦЗ (ЦО) у мирний час  
 

  ФЗС – сукупність всіх наявних інженерних споруд, які забезпечують 

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

факторів ураження НС у мирний час (сховища, ПРУ, найпростіші укриття). 

 ЗСЦЗ (ЦО) – інженерні споруди, які призначені для захисту 

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

від дії факторів ураження НС у мирний час.  

 Сховища – інженерні споруди, які забезпечують захист населення від 

сучасних засобів ураження, бактеріальних (біологічних) засобів, бойових 

отруйних речовин, катастрофічного затоплення, НХР, радіоактивних 

речовин, високих температур і продуктів горіння при пожежах. 

 ПРУ – інженерні споруди, які призначені для захисту від впливу 

іонізуючого випромінювання при радіоактивному забрудненні місцевості.  

 Найпростіші укриття – споруди підземного простору міст, населених 

пунктів (станції метрополітену, підземні переходи, гаражі, підвальні та інші 

приміщення), гірничі виробки, які можуть бути використані для захисту 

населення у разі виникнення НС мирного часу та у особливий період.   
 

ПКМУ № 253_09р. "Порядок  використання ЗСЦЗ (ЦО)  

для господарських, культурних та побутових потреб". 



  Повноваження та обов'язки  

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністрації 

підприємств та організацій щодо створення та використання ФЗС 

 

         КМУ – визначає державну політику щодо створення та використання 

ФЗС, щорічно затверджує перелік ЗС, які необхідно будувати за державні 

кошти, категорії населення які підлягають укриттю у ЗС.     

         МНС – реалізує державну політику щодо ФЗС, здійснює державну 

експертизу проектів будівництва, реконструкції та переобладнання ЗС, 

державний нагляд і контроль щодо ФЗС, веде облік та реєстр ФЗС. 

         ЦОВВ – визначають загальну потребу у ЗС, ведуть облік та 

організовують проведення інвентаризації ФЗС, за погодженням з МНС 

приймають рішення щодо списання непридатних ЗС. 

ФДМУ – веде облік ЗС та їх обладнання, як державного майна, яке не 

увійшло до статутних фондів господарських товариств. 

          Регіональні та місцеві ОВВ – забезпечують реалізацію державної 

політики щодо ФЗС, планують та визначають потребу у ЗС, ведуть облік ЗС, 

організовують заходи щодо інвентаризації ЗС, за погодженням з МНС 

приймають рішення щодо списання непридатних ЗС. 

          Підприємства:   – створюють ЗС (найбільша працююча зміна); 

  – забезпечують зберігання та готовність ЗС до використання; 

  – здійснюють облік ЗС. 



  Створення ФЗС 
Потреба у ФЗС визначається: 

 - на ОГД, не залежно від форми власності та відомчої належності, - виходячи з 

необхідності укриття найбільшої працюючої зміни, а в закладах охорони здоров’я – 

додатково нетранспортабельних хворих, які не підлягають евакуації або не можуть 

бути евакуйовані в безпечний район у разі виникнення НС мирного часу або в 

особливий період; 

 - в населених пунктах, в тому числі в закладах охорони здоров’я – всього 

працюючого та непрацюючого населення, яке не може бути евакуйоване в безпечний 

район у разі виникнення НС мирного часу або в особливий період. 

   



  Організація обліку ФЗС 

 
 МНС – загальний облік ФЗС. 

 ФДМУ – облік ФЗС, яки не увійшли до статутних фондів 

господарських товариств. 

 ЦОВВ – облік ФЗС розташованих на підприємствах своєї галузі. 

 РДА, МДА, ОГД – облік ФЗС відповідно до їх територіального 

розташування та адміністративного підпорядкування. 

 

 Документальною підставою для обліку є: 

 паспорти та облікові картки – на всі прийняті в експлуатацію ЗСЦО; 

 облікові картки (перекреслені смугою синього кольору) – на всі ЗСЦО, 

що можуть бути використані з терміном приведення у готовність не більш 12 

годин; 

 книги обліку – на увесь ФЗС. 
 

 З метою уточнення облікових даних про ФЗС періодично (1 раз на 5 

років) за рішенням МНС проводиться інвентаризація ФЗС (або окремих його 

складових). 
 

ПКМУ № 253_09р. "Порядок  використання ЗСЦЗ (ЦО)  

для господарських, культурних та побутових потреб". 



  Використання ФЗС 
для господарських, культурних та побутових потреб у мирний час 

 

 ЗС АЕС, ОПН, ПНО утримуються у постійної готовності.  

 У режимі повсякденного функціонування ЄДС ЦЗ дозволяється 

використовувати ФЗС для господарських, культурних та побутових потреб 

ОГД на балансі яких вони знаходяться , за виключенням ЗС атомних станцій, 

ОПН та ПНО, пунктів управління.  

 При цьому повинно бути забезпечено можливість приведення їх в 

готовність до використання за призначенням у встановлені терміни та 

збереження: 

   захисних властивостей споруди у цілому, так і окремих її елементів; 

   герметизації та гідроізоляції всієї ЗС; 

   інженерно-технічного та спеціального обладнання, засобів зв'язку та 

оповіщення. 

 ЗС необхідно приводити у готовність у термін не більш 12год. 

    Рішення про можливість використання ЗС приймається керівниками 

ОГД за погодженням з територіальними органами управління МНС, 

місцевими органами держсанепіднагляду, структурними підрозділами з 

питань ЦЗ місцевих органів виконавчої влади (місцевого самоврядування). 

 ПКМУ № 253_09р. "Порядок  використання ЗСЦЗ (ЦО)  

для господарських, культурних та побутових потреб". 



         В мирний час забороняється використання наступних елементів 

інженерно-технічного та спеціального обладнання ЗС ЦО: 

 вентиляційних систем захищеної дизельної електростанції; 

 фільтрів-поглиначів; 

 предфільтрів; 

 фільтрів для очищення повітря від окису вуглецю; 

 засобів регенерації повітря; 

 гравійних повітроохолоджувачів. 

         При утримані ЗС ЦО у мирний час забороняється: 

        перепланування приміщень; 

        улаштування отворів, прорізів в огороджувальних конструкціях; 

        демонтаж обладнання; 

        порушення герметизації та гідроізоляції ЗС ЦО; 

        застосовування горючих синтетичних матеріалів при оздобленні 

приміщень; 

         загромадження шляхів руху, входів до ЗС ЦО та аварійних виходів; 

         встановлення та експлуатація приладів та обладнання, яке не 

передбачено проектною документацією на ЗС ЦО; 

        фарбування написів з назвою заводу-виробника та технічними даними 

інженерно-технічного та спеціального обладнання. 

 Використання систем повітропостачання можливе тільки  

у режимі чистої вентиляції. 



  Фінансове забезпечення створення і використання ФЗС 

 
  Фінансування на утримання ЗСЦО здійснюється: 

        ЗСЦО ЦОВВ - за рахунок відповідних кошторисів на їх утримання; 

        ЗСЦО підприємств, установ та організацій - за рахунок коштів 

підприємств, установ та організацій на балансі яких вони знаходяться 

незалежно від форм власності і підпорядкування; 

        ЗСЦО підприємств колективної власності - за рахунок власних коштів 

та коштів співвласників; 

        ЗСЦО підприємств банкрутів та які знаходяться в стадії санації або 

ліквідації після передачі ЗСЦО новоутвореним підприємствам 

(правонаступникам) – за рахунок власних коштів цих підприємств 

(правонаступників); 

        ЗСЦО які залишаються безгосподарними, після передачі їх у комунальну 

власність - за рахунок коштів відповідних бюджетів органів місцевого 

самоврядування. 

         У разі використання однієї ЗСЦО суб’єктами різних категорій власності 

вони приймають участь в утриманні визначеної частки використання ЗСЦО 

за призначенням, через укладення відповідних угод (договорів).  



Небезпечні зони 
МР (можливих руйнувань) – територія на який може виникнути    

 ∆Рф ≥ 0,1 кгс/см2 : 

        Руйнування слабки  -  ∆Рф ≥ 0,1 кгс/см2 ;  

   сильні   -  ∆Рф ≥ 0,3 кгс/см2 ; 

    повні    -  ∆Рф ≥ 0,5 кгс/см2 . 

МРЗ    (можливого радиактивного забруднення)   

МНРЗ (можливого небезпечного радиактивного  забруднення)  

МСРЗ (можливого сильного радиактивного забруднення)  

МХЗ    (можливого хімічного забруднення) 

МКЗ    (можливого катастрофічного затоплення). 

 

Безпечний район – територія яка придатна для життєдіяльності 

місцевого та евакуйованого населення та розміщена по за зонами МР, 

ХЗ, КЗ,РЗ. 
 

ДБН В.1.2.-4-2006. Інженерно-технічні заходи цивільного 

захисту (цивільної оборони). 



Стан готовності захисних споруд 

до використання за призначенням 

(станом на 1.01.2010 р.) 

   “ГОТОВІ”                                                         “НЕ ГОТОВІ” 

          63%                                                                        37% 

Для порівняння у 2008 році 
 

    “ГОТОВІ”                                                         “НЕ ГОТОВІ” 

          58%                                                                        42%       

 



 На 01.03.2010 р.  загальна кількість об'єктів,  

віднесених до категорій з ЦО (ЦЗ) складає: 

  

        особливої важливості    -      199;  

 

        першої категорії             -      506;  

 

        другої категорії               -    1386. 

  




