
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/ і £  ЬІШ.

Про захисні споруди цивільного захисту та укриття в 
установах, організаціях, закладах та підприємствах, що є об’єктами 

спільної власності територіальних громад Вінницької області

Відповідно до частини сьомої статті 55, статті 60, абзацу 2 пункту 10 
розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 
10 березня 2017 року № 138 «Деякі питання використання захисних споруд 
цивільного захисту», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 
09 липня 2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання 
та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», рішення 20 сесії 
обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову 
редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року 
«Про об'єкти комунальної власності»:

1. Створити робочу групу щодо вивчення стану захисних споруд 
цивільного захисту та укриттів в установах, організаціях, закладах та 
підприємствах, які є об’єктами спільної власності територіальних громад 
Вінницької області та перебувають у їх оперативному управлінні / 
господарському віданні, згідно з додатком 1.

2. Керівникам установ, організацій, закладів та підприємств, за списком, 
згідно з додатком 2, органом управління яких є Вінницька обласна Рада :

2.1 Керуватися у роботі наказом Міністерства внутрішніх справ України 
від 09 липня 2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань 
використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України ЗО липня 2018 року за 
№ 879/32331 та Рекомендаціями щодо організації укриття в об’єктах фонду 
захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) 
закладів освіти, викладених у додатку до листа Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій від 14 червня 2022 року № 03-1870/162-2 та іншими 
нормативно-правовими документами.

2.2 Привести у відповідність до вимог чинного законодавства наявні 
об'єкти захисних споруд цивільного захисту та укриттів, що є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, в термін 
до 15 серпня 2022 року.



2.3. За результатами роботи надіслати заповнену інформацію про об'єкт 
укриття / об'єкт щодо можливості його використання для укриття населення 
або працівників, згідно додатку З, що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області в електронному вигляді на 
електронну пошту uskv@ukr.net та в паперовому вигляді за підписом 
керівника на ім’я начальника Управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області до 19 серпня 2022 року.

3. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області опрацювати та узагальнити надану інформацію в термін до 
26 серпня 2022 року.

4. У разі потреби робоча група може здійснювати вибіркові робочі поїздки 
з метою проведення обстеження приміщень.

5. Про результати роботи робочій групі підготувати інформацію голові 
обласної Ради в термін до 12 вересня 2022 року.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної Ради Івасюка І. Д.

Голова обласної Ради і В. СОКОЛОВИЙ

mailto:uskv@ukr.net


Додаток 1 до розпорядження 
голови обласної Ради 
від у-;; і 2022 р. № /V I

Склад робочої групи щодо вивчення стану захисних споруд 
цивільного захисту та укриттів в установах, організаціях, закладах та 

підприємствах, які є об’єктами спільної власності територіальних громад
Вінницької області

БРОВАРНИК 
Василь Михайлович

БОЙКО
Іван Григорович

ПАНЧУК 
Світлана Василівна

ЖИТАНСЬКА 
Олена Сергіївна

ІВАЩУК 
Ольга Дмитрівна

ГОДОВАНЮК 
Марина Анатоліївна

ПАХОЛЮК
Олександр Миколайович

- начальник управління з питань майнових та 
орендних відносин, будівництва, 
інфраструктури, ЖКГ виконавчого апарату 
обласної Ради, керівник робочої групи;

- заступник начальника управління з правових 
питань Управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької 
області, заступник керівника робочої групи;

- в.о. начальника відділу спільної комунально 
власності Управління спільної комунально 
власності територіальних громад Вінницької 
області, секретар робочої групи;
-заступник начальника управління соціально - 
гуманітарної політики виконавчого апарату 
обласної Ради

- заступник начальника управління з 
комунальної власності Управління спільної 
комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області
- завідувач сектору з питань молоді та спорту 
відділу супроводу постійної комісії обласної 
Ради з питань освіти, релігії, молоді та спорту 
управління соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради

- заступник начальника відділу майнових та 
орендних відносин -  завідувач сектору 
орендних відносин управління з питань 
майнових та орендних відносин, будівництва, 
інфраструктури, ЖКГ виконавчого апарату 
обласної Ради



Додаток 2 до розпорядження 
Голови обласної Ради 
від /УО

Загал
ьна

нуме
рація

№
з/п

Назва об'єкту

УСТАНОВИ ОСВІТИ
1 1 Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної 

освіти»
2 2 Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді
3 3 Вінницька обласна станція юних натуралістів
4 4 Вінницький обласний центр туризму, спорту, краєзнавства та 

екскурсій
5 5 Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно- 

педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»
6 6 Комунальний заклад Тульчинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 
Вінницької обласної Ради

7 7 Мурованокуриловецька загальноосвітня санаторна школа-інтернат I- 
III ступенів Вінницької обласної Ради

8 8 Самгородоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
Козятинського району Вінницької обласної Ради

9 9 Немирівський навчально-реабілітаційний центр Вінницької обласної 
Ради

10 10 Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Вінницької 
обласної Ради

11 11 Комунальний заклад «Кисляцький навчально-виховний комплекс: 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад Гайсинського району Вінницької обласної Ради

12 12 Вінницький обласний будинок культури учителя
13 13 Брацлавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Немирівського 

району Вінницької обласної Ради
14 14 Комунальний заклад «Іванівська спеціальна школа» Вінницької 

обласної Ради
15 15 Комунальний заклад «Ободівська спеціальна школа» Вінницької 

обласної Ради
16 16 Комунальний заклад «Нечуївська спеціальна школа» Вінницької 

обласної Ради
17 17 Комунальний заклад «Прибузька спеціальна школа» Вінницької 

обласної Ради
18 18 Комунальний заклад «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької 

обласної Ради
19 19 Серебрійський навчально-реабілітаційний центр Могилів- 

Подільського району Вінницької обласної Ради
20 20 Комунальний заклад «Котюжанівська спеціальна школа» Вінницької



обласної Ради
21 21 Комунальний заклад «Буднянська спеціальна школа» Вінницької 

обласної Ради
22 22 Дашівський навчально-реабілітаційний центр Іллінецького району 

Вінницької обласної Ради
23 23 Комунальний заклад «Староприлуцька спеціальна школа» Вінницької 

обласної Ради
24 24 Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно- 

педагогічний коледж»
25 25 Обласний комунальний заклад «Вінницький регіональний центр 

модульного навчання»
26 26 Навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти 

Вінницької області
27 27 Комунальна організація «Центр матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення закладів освіти області»
28 28 Вінницький навчально-реабілітаційний центр «Гніздечко» Вінницької 

обласної Ради
29 29 Комунальний заклад «Вінницький навчально-виховний комплекс: 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-Ш ступенів - 
дошкільний навчальний заклад Вінницької обласної Ради»

ЗО ЗО Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації
31 31 Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат аграрної освіти
32 32 Комунальний заклад «Подільський науково-технічний ліцей для 

обдарованої молоді»
33 33 Комунальний заклад «Тиврівський науковий ліцей Вінницької 

обласної ради»

УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ
34 1 Вінницький академічний обласний театр ляльок
35 2 Вінницька обласна філармонія ім.М.Д.Леонтовича
36 3 Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І.Я.Франка (в стані 

припинення)
37 4 Комунальна організація - Вінницький обласний центр народної 

творчості
38 5 Вінницький обласний художній музей
39 6 Вінницький обласний краєзнавчий музей
40 7 Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. 

Тімірязєва
41 8 Вінницька обласна бібліотека для юнацтва
42 9 Вінницький фаховий коледж мистецтв ім. М.Д.Леонтовича
43 10 Вінницький обласний український академічний музично- 

драматичний театр ім.М.Садовського
44 11 Тульчинський фаховий коледж культури
45 12 Вінницький обласний навчально-методичний центр галузі культури, 

мистецтв та туризму
46 13 Вінницький обласний центр культури «Щедрик»



47 14 Вінницька обласна наукова медична бібліотека (в стані припинення)
ОБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

48 1 Плисківський психоневрологічний інтернат (реорганізація шляхом 
приєднання)

49 2 Яришівський психоневрологічний будинок-інтернат
50 3 Ладижинський дитячий будинок - інтернат
51 4 Брацлавський психоневрологічний будинок-інтернат
52 5 Тиврівський обласний будинок-інтернат для осіб з інвалідністю та 

осіб похилого віку
53 6 Жмеринський психоневрологічний будинок-інтернат
54 7 Комунальна установа «Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та 

осіб похилого віку»
55 8 Стрижавський дитячий будинок-інтернат
56 9 Антопільський психоневрологічний інтернат
57 10 Обласна комунальна організація «ДАТА-центр соціальної сфери»
58 11 Комунальний заклад «Обласний комплексний центр надання 

соціальних послуг»
59 12 Комунальний заклад «Вінницький обласний молодіжний центр 

«Квадрат»
60 13 Комунальна установа «Обласний центр комплексної реабілітації для 

осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»
ОБ'ЄКТИ МЕДИЦИНИ

61 1 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради»

62 2 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна 
психіатрична лікарня № 2 Вінницької обласної Ради» (реорганізація 
шляхом приєднання)

63 3 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка Вінницької обласної 
Ради»

64 4 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний 
спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення 
Вінницької обласної Ради»

65 5 Комунальне некомерційне підприємство «Подільський регіональний 
центр онкології Вінницької обласної Ради»

66 6 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний 
клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр 
Вінницької обласної Ради»

67 7 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний 
клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради»

68 8 Комунальне некомерційне підприємство «Центр терапії залежностей 
«Соціотерапія» Вінницької обласної Ради»

69 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний 
клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради»

70 10 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна дитяча 
клінічна лікарня Вінницької обласної Ради»



71 11 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницьке обласне 
патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради»

72 12 Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи
73 13 Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад. Д.К.Заболотного
74 14 Гайсинський медичний фаховий коледж
75 15 Погребищенський медичний фаховий коледж
76 16 Могилів-Подільський медичний фаховий коледж
77 17 Комунальне некомерційне підприємство «Печерська обласна лікарня 

відновного лікування Вінницької обласної Ради»
78 18 Комунальне некомерційне підприємство «Липовецька обласна 

лікарня відновного лікування дітей з органічними ураженнями 
центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно- 
рухового апарату Вінницької обласної Ради»

79 19 Комунальне некомерційне підприємство «Маньковецький обласний 
дитячий туберкульозний санаторій «Зелений гай» Вінницької 
обласної Ради»

80 20 Комунальне некомерційне підприємство «Заболотненський дитячий 
психоневрологічний санаторій ім. Д.К.Заболотного Вінницької 
обласної Ради»

81 21 Комунальне некомерційне підприємство «Тульчинський дитячий 
ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради»

82 22 Комунальне некомерційне підприємство «Северинівська лікарня 
відновного лікування Вінницької обласної Ради»

83 23 Комунальний заклад «База спеціального медичного постачання»
84 24 Комунальне некомерційне підприємство «Авторемонтна база закладів 

охорони здоров’я Вінницької обласної Ради»
85 25 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний 

центр служби крові Вінницької обласної Ради»
86 26 Комунальне некомерційне підприємство «Тульчинський обласний 

спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної 
нервової системи та порушенням психіки Вінницької обласної Ради»

87 27 Комунальна установа «Інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики» Вінницької області

88 28 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний центр 
післядипломної освіти медичних працівників Вінницької обласної 
Ради»

89 29 Вінницький Обласний Центр медико-соціальної експертизи
90 30 Комунальне некомерційне підприємство «Хмільницька 

обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради»
91 31 Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільський 

дитячий легеневий тубсанаторій Вінницької обласної Ради» 
(реорганізація)

92 32 Комунальне некомерційне підприємство «Кашперівський дитячий 
туберкульозний санаторій «Лісова пісня» Вінницької обласної Ради» ( 
реорганізація)

93 33 Тиманівський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих



(в стані припинення)
94 34 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний 

медичний центр реабілітації дітей Вінницької обласної Ради»
95 35 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький 

спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки Вінницької обласної Ради»

96 36 Комунальне некомерційне підприємство «Козятинська обласна 
туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради» (реорганізація)

97 37 Комунальне некомерційне підприємство Вінницької обласної Ради 
«Клінічний Центр інфекційних хвороб»

98 38 Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільський 
обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих Вінницької 
обласної Ради» (реорганізація)

99 39 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна 
дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради»

100 40 Комунальне підприємство «Обласна спеціалізована аптека № 1»
101 41 Комунальна установа «Вінницький обласний центр технічного та 

фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров’я»
102 42 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний 

клінічний фтизіопульмонологічний центр Вінницької обласної Ради»
103 43 Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне 

об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради»

104 44 Комунальне некомерційне підприємство «Жмеринська лікарня 
відновного лікування Вінницької обласної Ради»

105 45 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний 
Центр громадського здоров’я Вінницької обласної Ради»
ОБ'ЄКТИ ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

106 1 Вінницька школа вищої спортивної майстерності
107 2 Комунальна організація «Спорткомплекс «Здоров’я» (реорганізація)
108 3 Комунальний заклад «Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна 

школа із складно-координаційних видів спорту»
109 4 Комунальний заклад «Вінницька обласна спеціалізована дитячо- 

юнацька спортивна школа олімпійського резерву з веслування імені 
Юлії Рябчинської»

110 5 Комунальний заклад «Вінницький обласний центр фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх»

111 6 Обласний комунальний заклад «Тульчинська дитячо-юнацька 
спортивна школа для дітей-сиріт»

112 7 Комунальний заклад «Вінницька обласна спеціалізована дитячо- 
юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві 
«Олімпія»

113 8 Комунальний заклад «Вінницька обласна спеціалізована дитячо- 
юнацька спортивна школа з волейболу»

114 5 Комунальний заклад «Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна 
школа стрільби»



115 10 Комунальний заклад «Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна 
школа з футболу "Нива»

116 11 Комунальна організація «Вінницький обласний центр олімпійської 
підготовки»

117 12 Комунальний заклад «Вінницький регіональний центр з фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт»

118 13 Комунальний заклад «Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа»

119 1 Обласне комунальне підприємство побутового обслуговування 
«Вінницясоюзсервіс» (не функціонує)

120 2 Вінницьке обласне комунальне підприємство «Учбово-курсовий 
комбінат» (в стадії ліквідації)

ДРУКАРНІ
121 1 Обласне комунальне підприємство «Книжково-журнальне 

видавництво» (не функціонує)
ОБ'ЄКТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

122 1 Вінницьке обласне комунальне підприємство теплових мереж 
«Вінницятеплокомуненерго» (в стадії ліквідації)

123 2 Комунальний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницький 
навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства»

124 3 Комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал»
125 4 Комунальне підприємство «Вінницьке обласне об’єднане бюро 

технічної інвентаризації»
126 5 Комунальне підприємство «Могилів-Подільське міжрайонне бюро 

технічної інвентаризації»
128 6 Комунальне підприємство «Тульчинське міжрайонне бюро технічної 

інвентаризації»
129 7 Комунальне підприємство «Гайсинське міжрайонне бюро технічної 

інвентаризації»
130 8 Комунальне підприємство «Ямпільське районне бюро технічної 

інвентаризації»
131 9 Комунальне підприємство «Барське районне бюро технічної 

інвентаризації»
132 10 Комунальне підприємство квітково-декоративних рослин 

«Південнобузьке» (не функціонує)
133 11 Комунальне підприємство «Курган» (не функціонує)
134 12 Вінницька обласна комунальна установа «Служба технічного нагляду 

за об’єктами житлово-комунального господарства»
135 13 Комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго»
136 Дочірнє підприємство "Альтернативна теплова енергія" КП 

"В інницяоблтепл оенерго"
137 14 Комунальне підприємство «Бершадське районне бюро технічної 

інвентаризації»
ІНШІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

138 1 Обласне комунальне підприємство «Автобаза обласної Ради»
139 2 Комунальна організація «Обласний оонд сприяння інвестиціям та



будівництву»
140 3 Вінницька обласна організація «Редакція комунального друкованого 

засобу масоворї інформації - журналу «Вінницький край» (в стадії 
реорганізації)

141 4 Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське 
підприємство «Віноблагроліс» з дочірніми підприємствами:

142 ДП «Барський райагроліс»
143 ДП «Бершадський райагроліс»
144 ДП «Вінницький райагроліс»
145 ДП «Гайсинський райагроліс»
146 ДП «Жмеринський райагроліс»
147 ДП «Іллінецький райагроліс»
148 ДП «Калинівський райагроліс»
149 ДП «Крижопілський райагроліс»
150 ДП «Козятинський райагроліс»
151 ДП «Літинський райагроліс»
152 ДП «Липовецький райагроліс»
153 ДП «Могилів-Подільський райагроліс»
154 ДП «Муровано-Куриловецький райагроліс»
155 ДП «Немирівський райагроліс»
156 ДП «Оратівський райагроліс»
157 ДП «Погребищенський райагроліс»
158 ДП «Тиврівський райагроліс»
159 ДП «Томашпільський райагроліс»
160 ДП «Тростянецький райагроліс»
161 ДП «Тульчинський райагроліс»
162 ДП «Шаргородський райагроліс»
163 ДП «Хмільницький райагроліс»
164 5 Організація «Вінницька обласна телерадіокомпанія «Вінниччина» (не 

функціонує)
165 6 Комунальне підприємство «Оратівська спеціалізована пересувна 

механізована колона №72» (не функціонує)
166 7 Обласне комунальне підприємство «Регіональний гарантійний фонд» 

(в стадії ліквідації)
167 8 Обласна комунальна установа «Вінницька інноваційно-інвестиційна 

компанія» (припинення шляхом ліквідації)
168 9 Комунальний заклад «Жмеринський обласний центр соціально- 

психологічної реабілітації дітей»
169 10 Комунальний заклад «Козятинський обласний соціальний центр 

матері та дитини»
171 11 Комунальний заклад «Вінницький обласний центр соціально- 

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями «Обрій»

172 12 Комунальне підприємство «Вінницький обласний молодіжний центр 
праці»



173 13 Комунальна установа «Вінницький обласний центр цивільного 
захисту та матеріальних резервів»

174 14 Комунальне підприємство «Антопільське»
175 15 Комунальний заклад «Вінницький обласний центр соціально- 

психологічної реабілітації дітей»
176 16 Частка обласної Ради в статуному фонді ТОВ Лізингова компанія 

«Облінтерлізинг» (59,244% статутного фонду)
177 17 Частка обласної Ради в статутному фонді Регіонального фонду 

підтримки підприємництва Вінницької області (94,8% статутного 
фонду)

178 18 Установа «Агенція регіонального розвитку Вінницької області» 
(співвласник - Вінницька обласна Рада)

179 19 Комунальне підприємство «Вінницький обласний виробничо- 
технічний центр стандартизації і метрології, якості продукції АПК 
«Облагростандарт»

180 20 Обласне комунальне підприємство «Агроінформ»
181 21 Комунальна установа «Видавничий дім «Моя Вінниччина»
182 22 Управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області



Додаток 3 до розпорядження 
Г о лови .обласної Ради - / />п 
від 0 Ш А .К

Назва установи / підприємства / організації

Адреса установи /  підприємства /  організації

ІНФОРМАЦІЯ
про об’єкт укриття / об’єкт щодо можливості його використання для укриття населення або

працівників

Назва заходу
Одиниця

виміру
Результат оцінки Примітка

1
Адреса розташування об'єкта (будівлі, споруди, 
приміщення)

-

2 Відстань розташування об'єкта укриття від установи м

3
Кількість постійно перебуваючих працівників в 
установі / підприємстві / організації

осіб

4
Кількість тимчасово пербуваючих відвідувачів / 
учнів і хворих в установі / підприємстві / організації

осіб

5 Кількість місць для сидіння у об'єкті укриття од.
6 Обліковий номер об'єкта укриття №

Загальна характеристика об'єкта укриття
7 Основне функціональне призначення
8 Загальна площа м.кв.

9 Технічний стан

справний / 
обмежено 
справний / 

аварійний тощо

10 Санітарний стан

задовільний / 
незадовільний, 

чистий / 
захаращений, 
сухий / сирий 

тошо
Стан входів, додаткових аварійних виходів об'єкта укриття

11 Кількість аварійних виходів од.
12 Аварійні виходи захаращено так /  ні

13
Аварійні виходи захищено від атмосферних опадів 
павільйонами або навісами

так /  ні

14
Аварійні виходи обладнано засобами для доступу 
осіб з інвалідністю

так /  ні

Стан систем вентиляції об'єкта укриття

15 Наявність, цілісність, комплектність, чистота описова частина

Стан системи водопостачання об’єкта укриття

16
Наявність централізованого водопостачання або 
іншого джерела

так /  ні

17 Наявність баків для питної води так / ні
- кількість од.
- загальний об'єм м. куб.

18 Наявність інших ємностей для питної води так / ні
- кількість од.
- загальний об'єм м. куб.



Стан каналізаційної системи об'єкта укриття
19 Наявність санвузлів (кранів, унітазів) так /  ні

- кількість од.

- стан приміщення

задовільний / 
незадовільни, 

використовують 
ся / не 

використовують 
ся тошо

20 Наявність вигрібної ями так / ні
- кількість од.
- загальний об'єм м. куб.

21 Наявність виносного бака (ємності для нечистот) так /  ні
- кількість од.
- загальний об'єм м. куб.

Стан систем опалення об'єкта укриття
22 Наявність системи опалення так / ні

- тип опалення
централізоване / 
індивіду альне(вк 
азати яке саме)

Стан систем електропостачання та електроосвітлення об'єкта укриття

23
Наявність, укомплектованість та справність 
електрообладнання

описова частина

24
Наявність резервних систем електропостачання 
(освітлення)

так / ні

Справність систем зв'язку та оповіщенняоб'єкта укриття

25
Наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної 
телефонної мережі, стаціонарних телефонних 
апаратів

описова частина

Протипожежний станоб'єкта укриття

26
Наявність автоматичних систем пожежогасіння та 
сигналізації

так /  ні

- справність так і  ні

27 Наявність та укомплектованість пожежних кранів так / ні

- укомплектованість так / ні

28
Укомплектованість первинними засобами 
пожежогасіння

так / ні

29 Фото об'єкта укриття 5 шт.

РЕЗУЛЬТАТ ОЦІНКИ
об'єкта укриття / об'єкта щодо можливості його використання для укриття населення або працівників

ЗО Об'єкт являється об'єктом укриття (за номером )
об'єкт укриття рекомендовано / не рекомендовано до використання
за умов: (перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта укриття до вимог щодо його утримання та 
експлуатації)__________________________________________________________________________________________________

Керівник установи /підпис/

Відповідальний виконавець : ПІБ, телефон

П1Б


