ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Запорізької обласної державної
начальник
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адміністрації,
голова
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Олександр СТАРУХ

ПРОТОКОЛ
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області
(в режимі онлайн-засідання)

від 25.04.2022

м. Запоріжжя

№9

Головуючий: голова Запорізької обласної державної адміністрації,
начальник обласної військової адміністрації, голова регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької
області Олександр СТАРУХ.
Секретар: Дмитро СНІГУРОВ.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області (далі - регіональна
комісія з питань ТЕБ та НС), запрошені.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з падінням
літака Ан-26, на території Михайлівської сільської територіальної громади
Запорізького району.

2. Про погодження Порядку використання захисних споруд цивільного
захисту на території Запорізької області під час введення правового
режиму воєнного стану.
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З питання ПЕРШОГО порядку денного:
«Про виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з падінням літака Ан26 на території Михайлівської сільської територіальної громади
Запорізького району»
ДОПОВІДАЛИ:
представник приватного акціонерного товариству «Авіакомпанія
Константа» Геннадій КОТЕЛЕВИЧ;
начальник управління організації заходів цивільного заходу Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Запорізькій
області (далі - ГУ ДСНС в Запорізькій області) Олексій ДУНАЕВ;
директор Департаменту охорони здоров 'я облдержадміністрації Олексій
КУЛИНИЧ;
представник Головного управління Національної поліції в Запорізькій
області (далі - ГУ НП в Запорізькій області);
технічний
директор
ПАТ
«Запоріжжяобленерго»
Олександр
КРАСОВСЬКИЙ;
Михайлівський сільський голова Алла КОРОЛЬ.
директор Департаменту з питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації Андрій БУЛАВІНОВ;
ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти до уваги інформацію доповідача.
2. Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 2 Кодексу цивільного захисту
України визнати, що ситуація, що склалася у зв’язку з падінням літака Ан-26 на
території Михайлівської сільської територіальної громади Запорізького району,
попередньо класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня та
відповідає п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368
«Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру за її рівнями».
3. Відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій
ДК 019-2010 вищезазначена надзвичайна ситуація відноситься до коду
НС 10152 - НС «НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи поза аеропортом
або населеним пунктом» і відповідає ознакам надзвичайних ситуацій, що вказані
у п. 17 «Авіаційна подія (катастрофа) з людськими жертвами, що призвела до
загибелі або зникнення безвісти когось із пасажирів, членів екіпажу або третіх
осіб, а також отримання ними тілесних ушкоджень, що призвели до смерті»
розділу І «Надзвичайні ситуації техногенного характеру» Класифікаційних
ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 06.08.2018 № 658 регіонального рівня.
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4. З метою уточнення рівня надзвичайної ситуації начальнику
Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації спільно з
директором Департаменту житлово-комунального господарства та
будівництва облдержадміністрації, керівниками приватного акціонерного
товариства «Авіакомпанія Константа», Південного територіального
управління обслуговування мережі НЕК «Укренерго», Михайлівським
сільським головою та іншими заінтересованими установами, організаціями,
закладами визначити збитки, які виникли внаслідок надзвичайної ситуації.
Термін виконання: в найкоротший термін

5.
Начальнику
Управління
транспорту
та
зв’язку
облдержадміністрації надати узагальнену інформацію щодо збитків, які
виникли внаслідок надзвичайної ситуації, до секретаріату регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької
області.
Термін виконання: в найкоротший термін
Рішення Комісії прийнято одноголосно.

З питання ДРУГОГО порядку денного;
«Про погодження Порядку використання захисних споруд цивільного
захисту на території Запорізької області під час дії правового режиму
воєнного стану»
ДОПОВІДАВ: директор Департаменту з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації Андрій БУЛАВІНОВ;
ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти до уваги інформацію доповідача.

2. Погодити Порядок використання захисних споруд цивільного захисту на
території Запорізької області під час дії правового режиму воєнного стану, що
додається.
Рішення Комісії прийнято одноголосно.
Додаток:

Порядок використання захисних споруд цивільного захисту на
території Запорізької області під час введення правового режиму
воєнного стану, на 6 аркушах, в 1 примірнику.

В. о. секретаря комісії

Дмитро СНІГУРОВ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОГОДЖЕНО
рішення регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
Запорізької області
протокол від 25.04.2022 № 9
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ПОРЯДОК
використання фонду захисних споруд цивільного захисту на території
Запорізької області під час дії правового режиму воєнного стану
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ПОРЯДОК
використання захисних споруд цивільного захисту на території Запорізької
області під час введення правового режиму воєнного стану
1. До захисних споруд цивільного захисту належать:
1) 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;
2) протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в
якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого
опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості та дії звичайних
засобів ураження.
Для укриття населення також використовуються споруди подвійного
призначення - наземні або підземні споруди чи їх окремі частини, що
спроектовані або пристосовані для використання за основним функціональним
призначенням, у тому числі для захисту населення, та в яких створені умови
для тимчасового перебування людей.
Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту - це споруда,
що зводиться (виготовляється, монтується) за короткий час із спеціальних
конструкцій (виробів), вимоги до яких встановлюються будівельними нормами,
стандартами та правилами.
Найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне
приміщення, інша споруда підземного простору, в якій можливе тимчасове
перебування людей з метою зниження комбінованого ураження від
небезпечних чинників, а також від дії засобів ураження в особливий період.
Захисні споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення та
найпростіші укриття складають фонд захисних споруд цивільного захисту і
належать до засобів колективного захисту.
2. Укриттю підлягають:
1) у сховищах:
а) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання,
віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у
зонах можливих значних руйнувань населених пунктів;
б) працівники найбільшої працюючої зміни атомних електростанцій, інших
ядерних установок, працівники суб’єктів господарювання, які забезпечують
функціонування таких станцій (установок) та перебувають у зоні можливих
значних руйнувань навколо них;
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;
г) хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я,
які не підлягають евакуації в безпечне місце і перебувають у зонах можливих
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значних руйнувань населених пунктів;
2) у протирадіаційних укриттях - населення, у тому числі працівники
суб’єктів господарювання, хворі, медичний та обслуговуючий персонал
закладів охорони здоров’я, евакуйоване населення, яке проживає або працює в
зонах можливого небезпечного і значного радіоактивного забруднення, крім
тих, хто підлягає укриттю у сховищах;
3) у спорудах подвійного призначення - населення, яке підлягає укриттю в
захисних спорудах цивільного захисту, крім таких споруд, що мають
перебувати в постійній готовності до використання за призначенням;
4) у найпростіших укриттях - населення, яке не підлягає укриттю в
захисних спорудах та спорудах подвійного призначення.
3. Організація укриття населення здійснюється за територіальним
принципом. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, суб’єкти господарювання, ГУ ДСНС України у Запорізькій
області в межах повноважень організовують заходи на відповідних територіях
(об’єктах) щодо забезпечення укриття населення в умовах правового режиму
воєнного (надзвичайного)стану.
4. Місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, суб’єктами господарювання - балансоутримувачами
захисних споруд використання захисних споруд цивільного захисту в умовах
правового режиму воєнного (надзвичайного) стану здійснюється відповідно до
наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579
(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2018 за № 879/32331)
«Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту», зокрема передбачається виконання таких заходів:
проведення (уточнення) розрахунків укриття населення за відповідними
категоріями щодо їх укриття у фонді захисних споруд на відповідній території;
уточнення переліку об’єктів фонду захисних споруд (сховищ,
протирадіаційних укриттів, найпростіших укриттів та споруд подвійного
призначення), у яких реально здійснюється (передбачається) укриття
населення всіх категорій, цивільного населення, із визначенням осіб (установ,
організацій) відповідальних за утримання зазначених об’єктів, забезпечити
доступ до таких споруд;
нарощування фонду захисних споруд цивільного шляхом будівництва
швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та створення
найпростіших укриттів;
здійснення розподілу по спорудах фонду захисних споруд, доведення до
населення, яке підлягає укриттю, маршрути прямування до захисних споруд
цивільного захисту та найпростіших укриттів. Розподіл здійснюється за
територіальним (будинок, вулиця), виробничим (цех, бригада) або
територіально-виробничим принципом;
приведення у готовність до використання за призначенням завчасно
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створеного у мирний час фонду захисних споруд;
приведення у готовність до використання за призначенням та
облаштування найпростіших укриттів;
комплексного освоєння підземного простору міст та інших населених
пунктів для розміщення в ньому споруд соціально-побутового, виробничого та
господарського призначення, що можуть бути використані для укриття
населення як споруди подвійного призначення та найпростіші укриття;
- Підготовку для захисту людей підземні споруди подвійного призначення
(паркінги, торгові та розважальні центри, підвальні приміщення житлових
будинків, цокольні приміщення, погреби та таке інше);
відновлення непридатних для використання сховищ та їх обладнання;
забезпечення, у разі потреби, доступу цивільного населення до сховищ та
укриттів суб’єктів господарювання, розташованих у селітебній зоні (житловій
забудові) населених пунктів, із визначенням порядку їх використання для
укриття осіб, які не є працівниками цих суб’єктів господарювання;
створення (уточнення) формувань з обслуговування захисних споруд
цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів);
забезпечення формування з обслуговування захисних споруд цивільного
захисту засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки,
спеціальної обробки, зв’язку;
забезпечення комплектування захисної споруди необхідним майном на
розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю;
забезпечення інформування населення про місця розташування захисних
споруд та порядок укриття в них (розміщення відповідної інформації на
офіційних
веб-ресурсах
райдержадміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування, в громадському транспорті, на квитанціях щодо сплати
комунальних послуг та таке інше).
5. Для підготовки до прийому людей у захисних спорудах цивільного
захисту та (або) в підвальних приміщеннях здійснюються наступні заходи:
1) визначається відповідальна особа за стан утримання захисної споруди
(найпростішого укриття);
2) встановлюються (оновлюються) таблички та покажчики місць
знаходження об’єктів фонду захисних споруд із застосуванням емблеми
(знаку), визначених нормами міжнародного гуманітарного права для
розпізнавання об’єктів цивільної оборони (блакитний рівносторонній
трикутник на оранжевому фоні);
3) готуються підвальні приміщення для забезпечення функціонування,
зокрема облаштування аварійного виходу;
4) перевіряється робота вентиляційних систем приміщень, забезпечення їх
фільтрами;
5) приміщення забезпечуються первинними засобами пожежогасіння,
обладнання їх системами внутрішнього протипожежного водопостачання або
іншими засобами (пісок, вогнегасники, багри, лопати тощо). Під час
обладнання приміщень уникати застосування горючих синтетичних матеріалів;
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6) максимально забезпечується зонування визначених приміщень
(виділення приміщень для проведення гігієнічних процедур, санітарних вузлів,
для зберігання води, харчових продуктів, для збору відходів тощо);
7) забезпечується приміщення:
необхідними запасами їжі тривалого зберігання, технічної та питної води,
лікарських засобів та медичних виробів;
необхідними меблями (кушетками, столами, стільцями, ліжками тощо);
необхідною білизною (матраци, ковдри, постільна білизна, гігієнічна
білизна);
прибиральним інвентарем, пакувальними матеріалами для відходів тощо;
джерелами освітлення (ліхтариками, сірниками, свічками тощо);
8) встановлюються виносні баки для нечистот із щільним закриванням (для
будівель і споруд, де відсутня каналізація);
9) забезпечується наявність засобів зв’язку та оповіщення (телефон,
радіоприймач, гучномовці, Інтернет тощо).
6. Заповнювати приміщення необхідно організовано, без паніки.
Розміщення людей у приміщеннях захисних споруд цивільного захисту та
підвалах здійснює відповідальна/уповноважена особа. Осіб з дітьми
рекомендовано розміщувати в окремому приміщенні. Дітей, людей похилого
віку і людей з поганим самопочуттям рекомендовано розміщувати біля
огороджувальних конструкцій і ближче до місць із свіжим повітрям.

7. Закриття вхідних дверей виконується за командою або після заповнення
приміщення відповідальною особою.
8. У приміщеннях сховищ цивільного захисту та підвалах забороняється
палити, порушувати тишу (шуміти), слід обмежити переміщення по
приміщеннях, дотримуватися дисципліни. Організовується позмінний
відпочинок людей на місцях, пристосованих для лежання (відпочинку).
Оповіщення осіб, які перебувають в укритті, про обстановку поза укриттям і
про сигнали та команди здійснюється відповідальною особою. Також,
відповідальною особою,
здійснюється організація обліку людей, що
перебувають у захисній споруді.
9. Вихід з укриття здійснюється за командою: «Відбій тривоги» або іншою
командою після уточнення відповідальною особою обстановки у районі
укриття або у випадку вимушеної евакуації.
Вимушена евакуація проводиться у разі:
пошкодження захисних споруд цивільного захисту, підвального
приміщення, що виключає подальше безпечне перебування у ньому людей;
затоплення приміщень;
пожежі і утворення у захисній споруді цивільного захисту небезпечної
концентрації шкідливих газів;
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досягнення гранично
середовища поза укриттям.

допустимих

параметрів

безпеки

повітряного

10. Для евакуації осіб, які укриваються, у разі завалення входів, спочатку
потрібно вияснити можливість евакуації через запасний вихід або підвальні
вікна. Укриття відкриваються ззовні у випадку утворення суцільних завалів і
неможливості осіб, які укриваються, самостійно евакуюватися, для чого
залучаються спеціальні рятувальні формування.

