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Про хід проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 
захисту Черкаського району та підтримання їх у готовності до 

використання за призначенням у 2021 році

Слухали Кривошсю Ю.В., головного фахівця відділу цивільного захисту 
Черкаського районного управління ГУ ДСНС України у Черкаській області, 
який проінформував, що захисні споруди призначені для укриття населення від 
засобів масового ураження в особливий період та надзвичайних ситуацій у 
мирний час, та є основним видом колективного захисту населення.

Захисні споруди цивільного захисту розділяються на сховища та ПРУ 
(протирадіаційні укриття).

Сховища забезпечують захист осіб, що укриваються, від негативного 
впливу сучасних засобів ураження, бактеріальних (біологічних) засобів, від 
бойових отруйних речовин, а також, при необхідності, від катастрофічного 
затоплення, небезпечних хімічних речовин, радіоактивних продуктів при 
руйнуванні ядерних енергетичних енергоустановок, високих температур і 
продуктів горіння при пожежах та передбачають можливість безперервного 
перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, протягом 
двох діб.

Протирадіаційні укриття (ПРУ) призначені для захисту осіб, що 
укриваються, від впливу іонізуючого випромінювання при радіоактивному 
забрудненні місцевості і допускають безперервне перебування у них 
розрахункової кількості осіб, що укриваються, до двох діб.

Ситуація в Україні потребує приведення в належний стан захисних споруд 
цивільного захисту (далі -  ЗС ЦЗ).

Основними керівними документами, якими визначається порядок 
використання та утримання ЗС ЦЗ є:



постанова КМУ від 10.03.2017 року № 138 “Деякі питання використання 
захисних споруд цивільного захисту”;

наказ МНС України від 09.07.2018 № 579 “Про затвердження вимог з 
питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту” 
(зареєстрований в Мінюсті 30.07.2018 за№  879/32331).

На сьогодні в Черкаському районі на обліку перебуває 193 захисні споруди 
цивільного захисту, із них:

134 (сто тридцять чотири) сховища;
та 59 (п’ятдесят дев’ять) протирадіаційних укриттів (ПРУ).
За результатами попередніх перевірок, із 193 захисних споруд цивільного 

захисту у Черкаському районі до використання за призначенням:

Основною причиною непридатності ЗС ЦЗ до використання за 
призначенням вважаємо безвідповідальне ставлення деяких керівників 
підприємств до питань їх збереження та використання.

Також одними із об’єктивних причин неготовності деяких ЗС ЦЗ, є їх 
постійне чи тимчасове підтоплення ґрунтовими водами або повне зупинення 
виробничої діяльності.

Технічна інвентаризація захисних споруд -  комплекс заходів, який 
проводиться із метою контролю за наявністю та фактичним технічним станом 
захисних споруд, їх належним утриманням та експлуатацією, встановлення 
рівня їх готовності до використання за призначенням, уточнення державного 
обліку захисних споруд, а також недопущення їх хаотичної реконструкції та 
переобладнання.

Технічна інвентаризація захисної споруди, як об’єкта нерухомого майна -  
це комплекс робіт, які виконують бюро технічної інвентаризації по обстеженню 
та обміру споруди з визначенням її складу, фактичної площі та об’єму, оцінці 
технічного стану, а також виготовлення необхідних технічних документів 
(інвентаризаційної справи та технічного паспорту) з дотриманням установлених 
норм та правил.

Підставами для проведення технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту в Черкаському районі є:

наказ МНС України від 10.06.2009 № 390, від 13.08.2010 № 659 (із 
змінами) “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення 
технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного 
захисту)”;

розпорядження голови Черкаської облдержадміністрації від 04.08.2009 
№ 218 “Про технічну інвентаризацію захисних споруд цивільної оборони 
(цивільного захисту)”.

На сьогодні в Черкаському районі проінвентаризовано 146 (сто сорок 
шість) захисних споруд цивільного захисту (сховищ -  92 одиниці; ПРУ -  54 
одиниці), що складає 75,7% від усієї загальної кількості захисних споруд 
цивільного захисту району.

“ГОТОВІ”
“ОБМЕЖЕНО ГОТОВІ” 
“НЕ ГОТОВІ”

37(19%); 
88 (46%); 
68 (35%).



Із них:
Черкаси та колишній Черкаській район -  з 104 од. ЗС ЦЗ 

проінвентарізовано 70 ЗС ЦЗ (67%);
Смілянський напрямок -  з 48 од. ЗС ЦЗ проінвентарізовано 37 ЗС ЦЗ 

(77%);
Канівський напрямок -  з 5 од. ЗС ЦЗ проінвентарізовано 5 ЗС ЦЗ (100%);
Чигиринський напрямок -  з 5 од. ЗС ЦЗ проінвентарізовано 5 ЗС ЦЗ 

( 100%); '
Корсунь-Шевченківський напрямок -  з 8 од. ЗС ЦЗ проінвентарізовано 

8 од. ЗС ЦЗ (100%);
Кам’янский напрямок -  з 4 од. ЗС ЦЗ проінвентарізовано 2 од. ЗС ЦЗ 

(50%);
Городищенский напрямок -  з 19 од. ЗС ЦЗ проінвентарізовано 18 од. 

ЗС ЦЗ (95%).
Для підтримання наявного фонду захисних споруд цивільного захисту в 

готовності до використання за призначенням та завершення їх технічної 
інвентаризації, комісія вирішила:

1. Рекомендувати головам міських та сільських територіальних громад 
Черкаського району розглянути на засіданнях комісії з питань ТЕБ та НС 
питання:

створення фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом участі в 
обстеженні будівель і споруд різного призначення з метою подальшої 
постановки їх на облік фонду захисних споруд цивільного захисту як 
найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення, оцінці стану їх 
готовності до використання за призначенням;

визначення комплексу заходів щодо приведення наявних захисних споруд 
цивільного захисту в готовність за призначенням.

Термін -  до кінця року

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організації -  
балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту, які не провели 
технічну інвентаризацію:

2.1. Укласти договори з підприємствами, які надають послуги з проведення 
технічної інвентаризації (мають ліцензію), для виготовлення технічної 
документації на захисні споруди, як об’єкти нерухомого майна.

Термін -  постійно

2.2. Провести технічну інвентаризацію захисних споруд.

Термін -  протягом року



2.3. Після проведення технічної інвентаризації ЗС ЦЗ, відпрацювати акти 
технічної інвентаризації, зведені відомості, облікові карткй та паспорти згідно 
вимог наказу МНС України від 10.06.2009 № 390, від 13.08.201.0 № 659 
(із змінами) “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення 
технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного 
захисту)” та направити у відповідні інстанції.

Термін -  постійно

3. Черкаському районному управлінню ГУ ДСНС України у Черкаській 
області (Кобко А.І.) посилити- контроль інспекторським складом до керівників 
підприємств, установ та організацій, щодо завершення проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд в районі. В разі необхідності забезпечити 
надання методичної допомоги.

Термін -  постійно

4. Черкаському районному управлінню ГУ ДСНС України у Черкаській 
області спільно з відділом цивільного захисту Черкаської райдержадміністрації 
у межах наданих повноважень забезпечити контроль за зберіганням та 
ефективним використанням захисних споруд відповідно до вимог керівних 
документів.

Термін -  постійно

5. Відповідальним виконавцям, інформацію про виконання заходів щодо 
проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, у 
визначені терміни надати до Черкаського районного управління ГУ ДСНС 
України у Черкаській області (Кобко А.І.) та до відділу цивільного захисту 
Черкаської райдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на Черкаське районне 
управління ГУ ДСНС України у Черкаській області та відділ цивільного 
захисту Черкаської райдержадміністрації. /

Голова райдержадміністрації, /  Т у  /
голова комісії —N /[/л  Валерія БАНДУРКО

Секретар комісії Лариса НІКОЛАШИНА


