
 

Книга 

обліку споруд подвійного призначення та 
найпростіших укриттів 

 

 

 

 

 



 

№ 
п/п 

Заклад освіти адреса  найменування  розташування 
об’єкта на 
місцевості 

площа, 

об’єм 

/місткість  

перелік робіт необхідних для пристосування під захисну споруду 

1 Великоключівський 
ліцей 

 с. Великий 
Ключів, вул. 
Відродження,3 

ПРУ №33743, 
с. Великий 
Ключів, вул. 
Відродження,3 

вбудований 
в будинок 

(підвальне 
приміщення) 

 
1.Великі отвори у зовнішніх огороджувальних конструкціях,  

закласти  мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, 
цегляною кладкою тощо. 

2.Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими 
дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, 
оббитими залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними 
або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 

3.Забезпечити вільний доступ  для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення (для закладів освіти з наявністю 
зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну можливість 
дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 
24 годин; 

4.Приміщення   які використовуватимуться як найпростіші 
укриття забезпечити:  

- місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, 
стільцями, ліжками тощо.  

- ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, 
яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності 
централізованого водопостачання). Розміщення зазначених 
ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для 
розміщення осіб, що підлягають укриттю);  

- контейнерами для зберігання продуктів харчування; 
- виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот 

(для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально 
призначених для цього приміщеннях;  

- резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, 
свічками, гасовими лампами тощо) та електроживленням;  

- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до 
встановлених норм для приміщень відповідного функціонального 
призначення); 

- засобами надання медичної допомоги; засобами зв’язку і 
оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, 
рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв);  
- шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, 
ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо) 

найпростіше 
укриття 

вбудований 
в будинок  
( І поверх) 

458 м2, 

1375 м3/ 

350 осіб 



2 Ковалівський ліцей с. Ковалівка, 
вул. 
Шахтарська, 

19 

найпростіше 
укриття 

вбудований 
в будинок 

 ( І поверх) 

140 м2, 

420 м3/ 

245 осіб 

1. Великі отвори у зовнішніх огороджувальних конструкціях,  
закласти  мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, 
цегляною кладкою тощо. 

2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими 
дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, 
оббитими залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними 
або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 

3. Забезпечити вільний доступ  для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з 
наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну 
можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін 
до 24 годин; 

4. Приміщення   які використовуватимуться як найпростіші 
укриття забезпечити:  

- місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, 
стільцями, ліжками тощо.  

- ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, 
яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності 
централізованого водопостачання). Розміщення зазначених 
ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для 
розміщення осіб, що підлягають укриттю);  

- контейнерами для зберігання продуктів харчування; 
- виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот 

(для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально 
призначених для цього приміщеннях;  

- резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, 
свічками, гасовими лампами тощо) та електроживленням;  

- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до 
встановлених норм для приміщень відповідного функціонального 
призначення); 

- засобами надання медичної допомоги; засобами зв’язку і 
оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, 

рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв);  
- шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, 
ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо) 

3 Мишинська 
гімназія 

с. Мишин, вул. 
С.Стрільців, 96 

найпростіше 
укриття 

вбудований 
в будинок  
( І поверх) 

218 м2, 

787 м3/ 

250+80 

1. Великі отвори у зовнішніх огороджувальних конструкціях,  
закласти  мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, 
цегляною кладкою тощо. 

2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими 
дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, 
оббитими залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними 



або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 
3. Забезпечити вільний доступ  для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з 
наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну 
можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін 
до 24 годин; 

4. Приміщення   які використовуватимуться як найпростіші 
укриття забезпечити:  

- місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, 
стільцями, ліжками тощо.  

- ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, 
яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності 
централізованого водопостачання). Розміщення зазначених 
ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для 
розміщення осіб, що підлягають укриттю);  

- контейнерами для зберігання продуктів харчування; 
- виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот 

(для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально 
призначених для цього приміщеннях;  

- резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, 
свічками, гасовими лампами тощо) та електроживленням;  

- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до 
встановлених норм для приміщень відповідного функціонального 
призначення); 

- засобами надання медичної допомоги; засобами зв’язку і 
оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, 

рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв);  
- шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, 
ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо) 

4 Нижньовербізький 

ліцей 

с. Нижній 
Вербіж, вул. 
Українська,  
113а 

найпростіше 
укриття 

вбудований 
в будинок  
( І поверх) 

250м2, 

745 м3/ 

390 

1. Великі отвори у зовнішніх огороджувальних конструкціях,  
закласти  мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, 
цегляною кладкою тощо. 

2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими 
дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, 
оббитими залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними 
або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 

3. Забезпечити вільний доступ  для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з 
наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну 
можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін 
до 24 годин; 



4. Приміщення   які використовуватимуться як найпростіші 
укриття забезпечити:  

- місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, 
стільцями, ліжками тощо.  

- ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, 
яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності 
централізованого водопостачання). Розміщення зазначених 
ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для 
розміщення осіб, що підлягають укриттю);  

- контейнерами для зберігання продуктів харчування; 
- виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот 

(для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально 
призначених для цього приміщеннях;  

- резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, 
свічками, гасовими лампами тощо) та електроживленням;  

- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до 
встановлених норм для приміщень відповідного функціонального 
призначення); 

- засобами надання медичної допомоги; засобами зв’язку і 
оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, 

рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв);  
- шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, 
ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо) 

5 Спаська гімназія с. Спас, вул. 
Шашкевича, 
308б 

найпростіше 
укриття 

вбудований 
в будинок  
( І поверх) 

149 м2, 

566 

м3/140 

осіб 

1. Великі отвори у зовнішніх огороджувальних конструкціях,  
закласти  мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, 
цегляною кладкою тощо. 

2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими 
дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, 
оббитими залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними 
або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 

3. Забезпечити вільний доступ  для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з 
наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну 
можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін 
до 24 годин; 

4. Приміщення   які використовуватимуться як найпростіші 
укриття забезпечити:  

- місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, 
стільцями, ліжками тощо.  

- ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, 
яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності 



централізованого водопостачання). Розміщення зазначених 
ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для 
розміщення осіб, що підлягають укриттю);  

- контейнерами для зберігання продуктів харчування; 
- виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот 

(для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально 
призначених для цього приміщеннях;  

- резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, 
свічками, гасовими лампами тощо) та електроживленням;  

- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до 
встановлених норм для приміщень відповідного функціонального 
призначення); 

- засобами надання медичної допомоги; засобами зв’язку і 
оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, 

рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв);  
- шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, 

ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо) 
6 Спаський ліцей с. Спас, вул. 

Шашкевича, 98 

найпростіше 
укриття 

вбудований 
в будинок  
( І поверх) 

238 м2, 

66640 

м3/ 300 

осіб 

1. Великі отвори у зовнішніх огороджувальних конструкціях,  
закласти  мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, 
цегляною кладкою тощо. 

2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими 
дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, 
оббитими залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними 
або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 

3. Забезпечити вільний доступ  для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з 
наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну 
можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін 
до 24 годин; 

4. Приміщення   які використовуватимуться як найпростіші 
укриття забезпечити:  

- місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, 
стільцями, ліжками тощо.  

- ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, 
яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності 
централізованого водопостачання). Розміщення зазначених 
ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для 
розміщення осіб, що підлягають укриттю);  

- контейнерами для зберігання продуктів харчування; 
- виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот 

(для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально 



призначених для цього приміщеннях;  
- резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, 

свічками, гасовими лампами тощо) та електроживленням;  
- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до 

встановлених норм для приміщень відповідного функціонального 
призначення); 

- засобами надання медичної допомоги; засобами зв’язку і 
оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, 

рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв);  
- шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, 

ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо). 
7 Великоключівський 

ЗДО 

с. Великий 
Ключів, вул. 
Коновальця,3 

найпростіше 
укриття 

вбудований 
в будинок  
( І поверх) 

113м2, 

260 м3/ 

55 осіб 

1. Великі отвори у зовнішніх огороджувальних конструкціях,  
закласти  мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, 
цегляною кладкою тощо. 

2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими 
дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, 
оббитими залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними 
або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 

3. Забезпечити вільний доступ  для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з 
наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну 
можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін 
до 24 годин; 

4. Приміщення   які використовуватимуться як найпростіші 
укриття забезпечити:  

- місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, 
стільцями, ліжками тощо.  

- ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, 
яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності 
централізованого водопостачання). Розміщення зазначених 
ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для 
розміщення осіб, що підлягають укриттю);  

- контейнерами для зберігання продуктів харчування; 
- виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот 

(для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально 
призначених для цього приміщеннях;  

- резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, 
свічками, гасовими лампами тощо) та електроживленням;  

- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до 
встановлених норм для приміщень відповідного функціонального 
призначення); 



- засобами надання медичної допомоги; засобами зв’язку і 
оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, 

рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв);  
- шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, 

ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо) 
8 Нижньовербізький 

ЗДО 

с. Нижній 
Вербіж, вул. 
Українська,  
113а 

найпростіше 
укриття 

вбудований 
в будинок   
( І поверх) 

120 м2, 

360 м3   

/ 80 осіб 

1. Великі отвори у зовнішніх огороджувальних конструкціях,  
закласти  мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, 
цегляною кладкою тощо. 

2. Отвори при входах (виходах) облаштувати посиленими 
дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, 
оббитими залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними 
або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 

3. Забезпечити вільний доступ  для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення (для закладів освіти з 
наявністю зазначеної категорії осіб) або забезпечити технічну 
можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін 
до 24 годин; 

4. Приміщення   які використовуватимуться як найпростіші 
укриття забезпечити:  

- місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, 
стільцями, ліжками тощо.  

- ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, 
яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності 
централізованого водопостачання). Розміщення зазначених 
ємностей дозволено передбачати в основних приміщеннях (для 
розміщення осіб, що підлягають укриттю);  

- контейнерами для зберігання продуктів харчування; 
- виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот 

(для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально 
призначених для цього приміщеннях;  

- резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, 
свічками, гасовими лампами тощо) та електроживленням;  

- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до 
встановлених норм для приміщень відповідного функціонального 
призначення); 

- засобами надання медичної допомоги; засобами зв’язку і 
оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею Інтернет, 

рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв);  
- шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, 

ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо). 
 


