
  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

для керівників підприємств, установ, організацій та населення 

селища щодо пристосування підвалів та погребів під 

найпростіші укриття 
 

Під найпростіші укриття (далі-укриття) для населення можуть бути 

пристосовані: 

підвали у житлових, промислових, допоміжних та адміністративних 

будинках; 

заглибленні споруди, які розташовані окремо, споруди та будівлі, які 

призначені для виробничих, складських і побутових потреб; 

заглиблені гаражі, овочесховища, погреби, склади та інше; 

окремі приміщення на перших і других поверхах у кам’яних (бетонних) 

будинках, які мають мінімальну кількість зовнішніх відкритих стін, особливо 

без віконних та інших прорізів. 

Заглиблені та наземні приміщення, які можуть бути пристосовані під 

укриття, повинні задовольняти наступним основним вимогам: 

мати товсті стіни та перекриття; 

допускати можливість потовщення або посилення захисних конструкцій; 

мати площу для розміщення людей, вільну від обладнання та 

устаткування; 

знаходитись поблизу місць постійного перебування основної кількості 

людей, що будуть укриватися в них. 

При пристосуванні приміщень під укриття варто враховувати можливість 

руйнування зовнішніх, внутрішніх систем комунікацій, що проходять по 

огороджувальних конструкціях.  

Роботи щодо пристосування підвалів під укриття виконуються 

комунальними службами, експлуатуючими організаціями, мешканцями та 

волонтерами завчасно, а саме:  

стіни можна підсилити мішками з піском, або цегляною кладкою; 

вікна закладаються кам’яною кладкою, зовнішні приямки засипаються 

ґрунтом;  

обладнується найпростіша припливно-витяжна вентиляція, 

встановлюються  протипилові фільтри(з тканин);  

підготовлюються місця для лежання, сидіння;  

встановлюється ємність із водою та для санітарно-гігієнічних потреб.  

Для пристосування заглиблених і наземних приміщень додатково 

підсилюються огороджувальні конструкції та двері. 

Висота приміщень повинна становити 1,5-1,7 м. При висоті більш 3 м 

можна обладнувати нарами у два яруси для розміщення людей. На кожну 



  

людину необхідна площа не менш 0,5 м2 не зайнята обладнанням або 

устаткуванням, прохід між місцями для людей повинен бути не менш 0,6 м. В 

приміщеннях пристосованих під укриття достатньо мати 1-2 входу на кожні 

150 осіб, більшу кількості дверних промів закласти або засипати  ґрунтом.   

В приміщеннях за тонкою перегородкою або ширмою обладнуються 

санвузли з використанням виносних ємностей з герметичними кришками.  

При вході у заглиблені приміщення над входом доцільно обладнати 

захисний козирок. 

Не пристосовуються під укриття приміщення які періодично 

затоплюються ґрунтовими водами, в яких технологічні процеси неможливо 

призупинити, які можуть бути заповнені шкідливими рідинами або газами.  

Для забезпечення належного інформування населення про місця 

розміщення підвальних приміщень пристосованих для укриття : 

біля вхідних дверей багатоквартирних будинків розміщуються таблички з 

пам’ятками щодо дій населення по сигналам оповіщення, покажчики із 

визначенням адреси підвального приміщення для укриття населення, місця 

зберігання ключем відповідальної особи та номер його телефону; 

в адміністративних будівлях, комунальних установах та на сайті селищної 

ради розміщуються списки з адресами найпростіших укриттів для населення. 

ППААММ’’ЯЯТТККАА  

ддлляя  ммеешшккааннцціівв  ссееллиищщаа  уу  ррааззіі  ввииннииккннеенннняя  ннааддззввииччааййнниихх  

ссииттууаацціійй,,  ппоовв’’яяззаанниихх  зз  ууккррииттттяямм  

Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед 

передачею інформації включаються сирени та інші сигнальні засоби, що є 

сигналом "Увага всім!". 

Що робити після цього? 

Головний спосіб оповіщення населення про дії при виникненні 

надзвичайних ситуацій - це передача повідомлення по мережах провідного 

радіомовлення та кабельного телебачення. Почувши сигнал сирени негайно 

увімкніть гучномовець, телевізор і слухайте повідомлення відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

Світловодської міської ради або територіальних органів управління  

цивільного захисту. 

На кожний випадок надзвичайних ситуацій готуються варіанти 

повідомлень. 

Інформація передається протягом 5 хвилин після подачі звукового 

сигналу "Увага всім!". 

Прослухавши повідомлення, кожний повинен діяти без паніки і метушні 

згідно з отриманими вказівками. 



  

ПРИ  ВИНИКНЕННІ  «ПОВІТРЯНОЇ НЕБЕЗПЕКИ» 

УВАГА! УВАГА! ГРОМАДЯНИ м.Світловодськ та селища Власівка! 

Прослухайте термінове повідомлення відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

Світловодської міської ради. 

Повітряна тривога! Повітряна тривога! 

Відключіть світло, газ, воду, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби 

індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і  

допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. 

Якнайшвидше дістаньтеся укриття або заховайтеся на місцевості. 

Дотримуйтеся спокою та порядку. Будьте уважні до повідомлень. 

 

ПРИ  ЗАКІНЧЕННІ  «ПОВІТРЯНОЇ НЕБЕЗПЕКИ» 

УВАГА! УВАГА! ГРОМАДЯНИ м.Світловодськ та селища Власівка! 

Прослухайте термінове повідомлення відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

Світловодської міської ради. 

Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!  

Усім повернутися до місця роботи або проживання. Допоможіть хворим, 

потерпілим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного 

нападу ворога. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту.  

Будьте уважні до подальших повідомлень. 

 

 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій  

та цивільного захисту населення виконавчого  

комітету Світловодської міської ради 

 


