
Тема уроку 11: Евакуація працівників з виробничих приміщень 

Мета: засвоїти знання щодо шляхів евакуації 

Хід уроку: 

Евакуація [ лат. еvacuatio - вивільнювати] – організований вивіз людей, майна 

та обладнання підприємств та установ з місця, що знаходиться під загрозою 

техногенної катастрофи, стихійного лиха і т.д. 

В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах та інших 

населених пунктах, що мають об'єкти підвищеної небезпеки, основним засобом 

захисту населення є евакуація і розміщення його у зонах, які є безпечними для 

проживання людей. 

Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що 

знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення, можливого 

небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах 

виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня 

загроза життю та здоров'ю людей). 

Залежно від обстановки, яка склалася на час надзвичайної ситуації 

техногенного та природного характеру, може бути проведено загальну або 

часткову евакуацію населення тимчасового або безповоротного характеру. 

Загальна евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України для 

всіх категорій населення і планується на випадок: 

 можливого небезпечного радіоактивного забруднення територій навколо 

атомних електростанцій (якщо виникає безпосередня загроза життю та 

здоров'ю людей, які проживають в зоні ураження); 

 виникнення загрози катастрофічного затоплення місцевості з 

чотиригодинним добіганням проривної хвилі. 

Часткова евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України у разі 

загрози або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного 

характеру. Евакуаційні заходи здійснюються Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування. 

ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ З ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ 

Проведення організованої евакуації з виробничих та інших приміщень і 

будівель, запобігання проявам паніки і недопущення загибелі людей 

забезпечується шляхом: 

 планування евакуації людей (складання плану евакуації з приміщення); 

 визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно 

небезпечних зон; 

 організації оповіщення керівників підприємств і людей про початок 

евакуації; 

 організації управління евакуацією; 

 навчання населення діям під час проведення евакуації. 

Евакуація населення з будівель і приміщень проводиться способом, який 

передбачає організоване виведення основної частини людей із секторів 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру через усі можливі 

виходи пішим ходом по заздалегідь розроблених маршрутах. 
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