
ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                                
щодо захисних споруд цивільного захисту 

 З метою організації захисту населення від засобів масового ураження в 
особливий період та у разі виникнення надзвичайних ситуацій використовують засоби 
захисту (захисні споруди цивільного захисту, евакуація із небезпечних районів тощо).  

Захисні споруди цивільного захисту – інженерні споруди,  призначені для 
захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок 
надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів. 

Відповідно до ст. 32 Кодексу цивільного захисту України до захисних споруд 
цивільного захисту належать: 

- сховища - 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; 

- протирадіаційні укриття (ПРУ) - негерметична споруда для захисту людей, в 
якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі 
радіоактивного забруднення місцевості; 

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

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. 

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

Укриттю у захисних спорудах цивільного захисту підлягають:   
у сховищах: 
працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, 

розташованих у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, які 
продовжують свою діяльність в особливий період; 

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; 

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

у протирадіаційних укриттях: 
працівники суб’єктів господарювання, віднесених до першої та другої категорій 

цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань 
населених пунктів, які продовжують свою діяльність у воєнний час; 

населення міст, не віднесених до груп цивільного захисту, та інших населених 
пунктів, а також населення, евакуйоване з міст, віднесених до груп цивільного захисту 
і зон можливих значних руйнувань; 

хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, 
розташованих за межами зон можливих значних руйнувань міст, віднесених до груп 
цивільного захисту, і суб’єктів господарювання, віднесених до категорій цивільного 
захисту, а також закладів охорони здоров’я, які продовжують свою діяльність у 
воєнний час; 

у найпростіших укриттях та спорудах подвійного призначення: 
населення міст, віднесених до груп цивільного захисту, яке не підлягає евакуації 

у безпечне місце, а також інших населених пунктів. 
 



 

 

 

ПЕРЕЛІК 
захисних споруд цивільного захисту,  

що перебувають на обліку в Бучанській міській раді 
№ 
з/
п 

ЗСЦЗ,  
обліковий 

номер  

Адреса 
розташування 

Балансо 
утримувач 
(власник) 

Коротка 
характерис

тика 

Загальна 
площа (м2) 

1 
сховище 
164008 

м. Буча,                               
вул. Тарасівська, 32 

ВАТ «НДІ скопластиків 
і  волокна» 

Окремо 
розташоване 
300 осіб 

299,0 
 

2 ПРУ  
164009 

м. Буча,                             
вул. Енергетиків, 16 

КП «Бучасервіс» Вбудоване  
400 осіб 701,0 

3 ПРУ  
164015 

м. Буча,  вул. 
Островського, 36 

КП «Бучасервіс» Вбудоване     
400 осіб 740,0 

4 ПРУ  
164016 

м. Буча,                           
вул. Вокзальна, 101 

КП «Бучасервіс» Вбудоване  
400 осіб  675,0 

5 ПРУ  
164021 

м. Буча, вул. 
Л.Качинського, 4 

КП «Бучасервіс» Вбудоване  
380 осіб  190,3 

6 ПРУ  
164022 

м. Буча, вул. 
Енергетиків, 19 

КП «Бучасервіс» Вбудоване  
150 осіб  95,4 

7 ПРУ  
164024 

м. Буча, вул. 
Вокзальна, 129-г 

КП «Бучасервіс» Вбудоване  
250 осіб  412,5 

8 ПРУ  
164026 

м. Буча, вул. 
Сілезька, 3/23 

КПГХ «Продсервіс» Вбудоване  
400 осіб  240,0 

9 ПРУ  
164030-а 

м. Буча, вул.  
Склозаводська, 3 

КП «Бучасервіс» Вбудоване              
30 осіб  25,0 

10 ПРУ  
164031-а 

м. Буча, вул. 
Водопровідна, 54-а 

КП «Бучасервіс» Вбудоване     
450 осіб  379,0 

11 ПРУ  
164043 

м. Буча, вул. Героїв 
Майдану,17 

КП «Бучасервіс» Вбудоване 
500 осіб  404,1 

12 ПРУ  
164049 

м. Буча, вул. 
Енергетиків, 19-а 

КП «Бучасервіс» Вбудоване    
400 осіб 650,1 

13 ПРУ  
164050 

м. Буча, вул. 
Яблунська,  203-г 

КП «Бучасервіс» Вбудоване 
250 осіб 120,1 

14 
сховище 
164009 

м. Буча,                             
вул. Яблунська, 144 

ВП «Фірма 
Агробудпостач» 

Вбудоване  
150 осіб 252,0 

15 ПРУ 
164007 

м. Буча,                          
вул. Енергетиків, 8 

Денисова  
Леся Олександрівна 

Вбудована  
50 осіб 75,0 

16 ПРУ  
164031 

м. Буча,                             
вул. Енергетиків,2 

КП «Бучасервіс» Вбудоване 
48 осіб 66,0 

17 
ПРУ 
№167018 

с. Гаврилівка ТОВ«Комплекс 
Агромарс» 

Вбудоване 
600 осіб 

410,3 

18 
ПРУ 
№167017 

с. Гаврилівка,                               
вул. Садова, 21 

КЗ Гаврилівський 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8  

Вбудоване 
1000 осіб 

1689,0 

19 
ПРУ 
№167014 

с. Гаврилівка,                
вул. Садова, 17 

КЗ Гаврилівський 
ЗДО №10 «Веселка»  

Вбудоване 
400 осіб 

751,39 

           ВСЬОГО 6 558 осіб               8 019,49 
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