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Тема: Укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний та хімічний захист, 

евакуація населення з небезпечних районів. 

 

Матеріал до уроку 

Укриття людей від впливу небезпечних факторів, що виникають 

унаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів 

здійснюється в захисні споруди цивільного захисту (ЦЗ) — інженерні споруди, 

призначені для захисту населення. 

До захисних споруд належать: 

Сховище — герметична споруда для захисту людей, у якій протягом певного 

часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, 

які виникають внаслідок НС, воєнних (бойових) дій та терористичних актів; 

Протирадіаційне укриття — негерметична споруда для захисту людей, у якій 

створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення в 

разі радіоактивного забруднення місцевості; 

Швидкоспоруджувана захисна споруда ЦЗ — захисна споруда, яку зводять 

із спеціальних конструкцій максимально швидко для захисту людей від дії 

засобів ураження в особливий період. 

Споруда подвійного призначення — це наземна або підземна споруда, що 

може бути використана за основним функціональним призначенням і для 

захисту населення, наприклад метрополітен, гірничі (шахтні) виробки. 

До сховищ належать споруди, що забезпечують надійний захист людей 

від факторів ураження усіх НС, зокрема й від найбільш небезпечних: 

проникаючої радіації, бойових отруйних речовин і бактеріальних засобів, від 

високих температур і шкідливих газів, від обвалів і уламків руйнувань. 

Сховища споруджують у місцях найбільшого скупчення людей. Такі сховища 



повністю або частково заглиблені й обсипані зверху і з боків ґрунтом. До них 

можуть бути під'єднані підземні переходи і галереї. 

За місткістю сховища поділяються на малі (до 150 осіб), середні (150-

450 осіб) і великі (понад 450 осіб). 

Приміщення, призначене для розміщення населення, розраховане на 

певну кількість осіб: на одну людину передбачено не менш як 0,5 м2 площі 

підлоги і 1,5 м3внутрішнього об'єму. Основне приміщення сховища 

складається з відсіків для 50-75 осіб. У відсіках обладнують двоярусні нари-

лавки для сидіння та лежаки. Місця для сидіння влаштовують розміром 0,45 х 

0,45 м, а для лежання — 0,55 х 1,8 м. 

Для того щоб у приміщення не потрапляло повітря, заражене 

радіоактивними, отруйними і бактеріальними речовинами, їх герметизують. 

Слід подбати про максимальну щільність стін і перекриття, а також відповідне 

обладнання входів і технологічних отворів. 

Протирадіаційні укриття (ПРУ). Ступінь радіоактивного забруднення 

місцевості, який виникає після аварії на АЕС або наземного вибуху ядерного 

боєприпасу, різко знижується протягом кількох перших діб і поступово 

доходить до безпечних для людини значень. У цей час люди, щоб уникнути 

ураження, мають перебувати в протирадіаційних укриттях (ПРУ) — 

негерметичних захисних спорудах, де рівень радіації значно нижчий, ніж на 

відкритій місцевості. 

Необхідно пам'ятати, що найпростіші укриття здебільшого розглядають 

як проміжну ланку захисту населення. Усе населення повинно мати 

можливість укриватися в надійніших спорудах — у сховищах і 

протирадіаційних укриттях. 

Час перебування населення в захисних спорудах визначають штаби ЦЗ 

об'єктів господарського комплексу. Вони встановлюють, крім того, порядок 

дій і правила поведінки населення під час виходу зі сховищ і укриттів. 

Евакуація — організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної 

ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його 



життю або здоров'ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо 

виникає загроза їх пошкодження або знищення; 

Евакуацію проводять на державному, регіональному, місцевому або 

об’єктовому рівні. 

Залежно від особливостей надзвичайної ситуації розрізняють такі види 

евакуації: 

а) обов'язкова; 

б) загальна або часткова; 

в) тимчасова або безповоротна. 

Рішення про проведення евакуації приймають: 

 на державному рівні — Кабінет Міністрів України; 

 на регіональному рівні — обласні та міські державні 

адміністрації; 

 на місцевому рівні — районні, відповідні органи місцевого 

самоврядування; 

 на об'єктовому рівні — керівники суб'єктів господарювання. 

Обов'язкову евакуацію населення проводять у разі виникнення загрози: 

1. аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних 

речовин; 

2. катастрофічного затоплення місцевості; 

3. масових лісових і торф'яних пожеж, землетрусів, зсувів, 

інших геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів; 

4. збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у 

безпечні райони, які визначаються Міністерством оборони України на 

особливий період). 

Порядок проведення евакуації. З отриманням рішення (сигналу) про 

проведення евакуації евакуаційні органи уточнюють завдання керівникам 

об'єктів щодо проведення евакуаційних заходів, контролюють стан 

оповіщення населення, його збору, формування колон (через начальників 

маршрутів), забезпечують переміщення їх до пунктів евакуації, а також разом 



з транспортними службами — готовність транспортних засобів до перевезень, 

уточнюють порядок їх використання, підтримують постійний зв'язок з 

начальниками маршрутів та з органами виконавчої влади безпечних районів, 

інформують їх про хід евакуації. Для здійснення зазначених заходів залучають 

весь наявний транспорт, що є на відповідній адміністративній території. 

Евакуйовані громадяни повинні мати при собі: 

 паспорт; 

 військовий квиток; 

 документ про освіту; 

 трудову книжку або пенсійне посвідчення; 

 свідоцтво про народження; 

 гроші та цінності; 

 продукти харчування і воду на 3 доби; 

 постільну білизну; 

 необхідний одяг і взуття загальною масою не більш як 50 кг 

на кожного члена сім'ї. 

Дітям дошкільного віку вкладають у кишеню або пришивають до 

одягу записку, де зазначають прізвище, ім'я та по батькові, домашню адресу, а 

також ім'я та по батькові матері й батька. 

Усі громадяни під час проведення евакуаційних заходів повинні бути 

дисциплінованими, мають дотримувати порядку, витримки та виконувати 

розпорядження органів управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення. Після прибуття на місце призначення кожному 

громадянину необхідно пройти реєстрацію в евакуаційній комісії й оселитися 

за вказаною адресою. 

 

Домашнє завдання: опрацювати матеріал та написати конспект 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


