
1. Порядок укриття громадян. 

Підвальні приміщення приводяться власниками житлового фонду у 

готовність до прийому осіб, що укриваються, у терміни, які не перевищують 

12 годин. 

Для підготовки підвалу до прийому людей відповідальна особа (ланка) 

виконує наступні заходи: 

- відкриває всі двері в підвальних приміщеннях для прийому осіб, що будуть 

укриватися; 

- припиняє роботу технологічного обладнання (при необхідності); 

- провітрює і при необхідності здійснює дезинфекцію приміщень; 

- виносить з приміщень громіздке устаткування, матеріали і вироби, що 

перешкоджають розміщенню людей; 

- розчищає підходи до підвалів, встановлює написи-покажчики. 

Заповнення підвальних приміщень проводиться за сигналами цивільного 

захисту, додатковим розпорядженням (вказівкою). 

Для швидкого заповнення укриття особи, що укриваються, повинні 

заздалегідь знати найкоротші маршрути руху. 

Напрямок руху до укриття вказується покажчиками маршруту руху, 

вивішеними чи намальованими на видимих місцях. 

У нічний час написи, покажчики і входи освітлюються або дублюються 

світловими покажчиками. 

Особи, що укриваються прибувають з документами, запасом харчів та води, 

теплими речами, електричним ліхтариком іншими необхідними речами. 

Забороняється приносити з собою легкозаймисті речовини або речовини, що 

мають сильний запах, а також громіздкі речі, приводити тварин. 

Заповнювати приміщення необхідно організовано, без паніки. 

Розміщує людей у приміщеннях підвалу відповідальна особа, яка призначена 

власником житлового фонду. 

Осіб з дітьми, як правило розміщують в окремому приміщенні. 

Дітей, людей похилого віку і людей з поганим самопочуттям розміщують 

біля огороджувальних конструкцій і ближче до місць зі свіжим повітрям. 

У разі укриття в одному підвалі мешканців кількох житлових будинків, 

розміщення при можливості здійснюється побудинково. 

Закриття вхідних дверей виконується за командою, або після заповнення 

усієї місткості відповідальною особою. 

В приміщеннях підвалу забороняється палити, порушувати тишу (шуміти), 

запалювати свічки, не слід ходити по приміщеннях без особливої 

необхідності, необхідно дотримуватись дисципліни, якнайменше рухатися. 

Для повноцінного відпочинку можна брати з собою легкі підстілки і невеликі 

подушки з синтетичного матеріалу 

Організовується позмінний відпочинок людей на місцях, пристосованих для 

лежання (відпочинку). 

Оповіщення осіб, що укриваються, про обстановку поза укриттям і про 

сигнали та команди здійснюється відповідальною особою. 



  

2. Вихід з укриття. 

 

Вихід з укриття здійснюється за командою «Відбій» або іншою після 

уточнення відповідальною особою обстановки у районі укриття або у 

випадку вимушеної евакуації. 

Вимушена евакуація проводиться: 

- при пошкоджені підвального приміщення, що виключає подальше 

перебування у ньому осіб, що укриваються; 

- при затоплені приміщень; 

- при пожежі у підвалі і утворенні у ньому небезпечних концентрацій 

шкідливих газів; 

- при досягненні гранично допустимих параметрів повітряного середовища 

поза укриттям. 

  

3. Евакуація із заваленого підвального приміщення. 

 

Для евакуації осіб, що укриваються, при заваленні входів спочатку потрібно  

вияснити можливість евакуації через запасний вихід або підвальні вікна. 

Укриття відкриваються ззовні у випадку утворення суцільних завалів і 

неможливості осіб, що укриваються, самостійно евакуюватися, для чого 

задіються спеціальні рятувальні формування. 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

міської ради 

 


