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Для укриття населення Києва від 
надзвичайних ситуацій техногенного, 
природного та воєнного характеру створено 
фонд захисних споруд цивільного захисту, 
який включає сховища цивільного захисту, 
підземний простір метрополітену, підвальні 
приміщення житлових будинків, підземні 
паркінги та інші споруди підземного 
простору, які можуть бути використані для 
укриття населення. Крім зазначених сховищ 
можливе використання підвальних 
приміщень, цоколів багатоповерхівок та 
погребів приватного сектору. Організації та 
власники зазначених споруд, у разі 
необхідності, забезпечать вільний доступ для 
укриття. Сховище – герметична споруда для 
захисту людей, в якій протягом певного часу 
створюються умови, що виключають вплив 
на них небезпечних факторів, які виникають 
внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних 
(бойових) дій та терористичних актів 

Відповідно до Кодексу цивільного 
захисту України, у сховищах укриттю 
підлягають:  

а) працівники найбільшої працюючої 
зміни суб’єктів господарювання, віднесених 
до відповідних категорій цивільного захисту 
та розташованих у зонах можливих значних 
руйнувань населених пунктів, які 
продовжують свою діяльність в особливий 
період;  

б) персонал атомних електростанцій, 
інших ядерних установок і працівники 
суб’єктів господарювання, які забезпечують 
функціонування таких станцій (установок);  

в) працівники найбільшої працюючої 
зміни суб’єктів господарювання, віднесених 
до категорії особливої важливості цивільного 
захисту та розташованих за межами зон 

можливих значних руйнувань населених 
пунктів, а також працівники чергового 
персоналу суб’єктів господарювання, які 
забезпечують життєдіяльність міст, віднесених 
до відповідних груп цивільного захисту;  

г) хворі, медичний та обслуговуючий 
персонал закладів охорони здоров’я, які не 
підлягають евакуації або не можуть бути 
евакуйовані у безпечне місце.  

Для захисту людей від деяких факторів 
небезпеки, що виникають внаслідок 
надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії 
засобів ураження в особливий період також 
використовуються споруди подвійного 
призначення та найпростіші укриття.  

Споруда подвійного призначення – це 
наземна або підземна споруда, що може бути 
використана за основним функціональним 
призначенням і для захисту населення.  

Найпростіше укриття – це 
фортифікаційна споруда, цокольне або 
підвальне приміщення, що знижує комбіноване 
ураження людей від небезпечних наслідків 
надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів 
ураження в особливий період.  

 
Детальну інформацію про місця 

укриття населення в підземному просторі 
міста Києва можна знайти на інтернет 
адресах: 
1. Голосіївський район − 
http://www.gukbm.kiev.ua/index.php?option=com

_content&view=article&id=1374 
2. Дарницький район − 
http://www.gukbm.kiev.ua/index.php?option=com

_content&view=article&id=1375 
3. Деснянський район − 
http://www.gukbm.kiev.ua/index.php?option=com

_content&view=article&id=1376 

4. Дніпровський район − 
http://www.gukbm.kiev.ua/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=1377 

5. Оболонський район − 
http://www.gukbm.kiev.ua/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=1378 

6. Печерський район − 
http://www.gukbm.kiev.ua/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=1379 

7. Подільський район − 
http://www.gukbm.kiev.ua/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=1380 

8. Святошинський район − 
http://www.gukbm.kiev.ua/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=1381 

9. Солом’янський район − 
http://www.gukbm.kiev.ua/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=1382 

10. Шевченківський район − 
http://www.gukbm.kiev.ua/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=1383 

 
Кожен громадянин повинен 

заздалегідь самостійно подбати про власну 
безпеку, дізнавшись де знаходиться 
найближче тимчасове сховище на випадок 
надзвичайної ситуації; відповідальні особи, у 
яких зберігаються ключі; маршрут руху до 
вказаних сховищ та підвальних приміщень 
під час небезпеки; порядок заповнення 
сховища та підвальних приміщень при 
виникненні небезпеки; правила поведінки під 
час укриття населення у сховищах та 
підвальних приміщеннях, пункти збору при 
евакуації; де відбувається видача засобів 
індивідуального захисту тощо. Це можна 
зробити у найближчому до місця 
проживання житлово-експлуатаційної 
організації (ЖЕО). 
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