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ОБОВ’ЯЗКОВА ЕВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ПРОВОДИТЬСЯ У РАЗІ

ВИНИКНЕННЯ ЗАГРОЗИ:

 аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин

 катастрофічного затоплення місцевості

 масових лісових і торф’яних пожеж

 землетрусів, зсувів, інших геологічних та гідрогеологічних 

явищ і процесів

 збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні

райони, які визначаються Міністерством оборони України на

особливий період)

Додатково: із зон можливого ураження навколо арсеналів, складів

боєприпасів ЗС України

(планування цих заходів передбачено Указом Президента України від 3 червня

2004 р № 609, дорученням Прем'єр-міністра України до протокольного рішення

засідання Спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у смт

Новобогданівці Запорізької області від 25.05.2004 року)
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Інформація щодо проведення тренувань органів управління

та сил цивільного захисту у 2018 році

на територіях, що потрапляють до зон катастрофічного

затоплення від гідроспоруд Дніпровського та Дністровського

каскадів: Київська ГЕС/ГАЕС (Київська, Чернігівська області та м. Київ),

Канівська ГЕС (Черкаська область), Середньодніпровська ГЕС

(Дніпропетровська область), Дніпровська ГЕС (Запорізька область),

Кременчуцька ГЕС (Полтавська, Кіровоградська та Дніпропетровська

області), Каховська ГЕС (Херсонська область), Дністровська ГЕС/ГАЕС

(Вінницька область);

на територіях, що потрапляють до зон спостереження АЕС:
Запорізька АЕС (Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська обл.); Рівненська

АЕС (Рівненська та Волинська обл.); Хмельницька АЕС (Хмельницька та

Рівненська обл.); Південно-Українська АЕС (Миколаївська обл.)



Інформація щодо проведення тренувань органів управління

та сил цивільного захисту у 2018 році

За участю посередників від апарату ДСНС України :

на територіях, що потрапляють до зон катастрофічного

затоплення від гідроспоруд Дніпровського каскаду:

Київська ГЕС/ГАЕС (Київська, Чернігівська області та м. Київ),

Канівська ГЕС (Черкаська область),

Кременчуцька ГЕС (Полтавська та Дніпропетровська області).

на територіях, що потрапляють до зон спостереження АЕС:

Запорізька АЕС (Запорізька обл.);

Рівненська АЕС (Рівненська обл.);

Хмельницька АЕС (Хмельницька обл.);

Південно-Українська АЕС (Миколаївська обл.)



План проведення тренування

План проведення тренування підписується керівником

тренування, погоджується з ДСНС (його

територіальним органом) та затверджується

керівником обласної державної адміністрації.

План проведення тренування надається на

погодження до ДСНС (його територіальних органів) за

20 діб до початку тренування.

До Плану проведення тренування додається Схема

відпрацювання практичних заходів, що розробляється

на листах ватману форматом А-1 або на

картографічній основі.



Рекомендується наступний порядок проведення тренувань

Початком тренування є час подання встановленого керівником

тренування сигналу.

На першому етапі тренування відпрацьовуватися заходи приведення у

готовність до дій за призначенням комісії ТЕБ та НС, органів з

евакуації (комісії з питань евакуації, збірні, проміжні та приймальні

пункти евакуації). При цьому керівництво тренуванням особисто та

через посередників перевіряє організацію та практичне проведення

оповіщення та збору учасників тренування та інші заходи

відповідно до плану проведення тренування.

Проведення заслуховування керівників евакуаційних комісій,

начальників збірних, проміжних та приймальних пунктів евакуації,

керівників спеціалізованих служб цивільного захисту, що забезпечують

заходи з евакуації щодо їх готовності до проведення евакуації.



Рекомендується відпрацювання наступних заходів 

щодо проведення евакуації населення: 

оповіщення населення про початок евакуації;

розгортання евакуаційних органів;

прибуття населення на збірний пункт евакуації (практична робота збірних 

пунктів евакуації);

прибуття транспортних засобів та посадку населення;

евакуація осіб зі шкіл, дитячих садочків, лікарень та інших медичних 

закладів; 

заходи з охорони суб’єктів господарювання та житлового фонду в 

евакуйованих населених пунктах;

прибуття населення на приймальний евакуаційний пункт та організації 

його роботи;

порядок доставки евакуйованого населення до місць тимчасового 

розміщення та організація його життєзабезпечення (забезпечення 

продуктами харчування, водою, предметами першої необхідності, 

медичним та іншими видами обслуговування тощо);

інші заходи за рішенням керівника навчання (видача ЗІЗ, проведення 

спеціальної та санітарної обробки тощо).



Обсяг практичних заходів, що рекомендується 

для відпрацювання під час проведення тренувань

оповіщення населення про початок евакуації усіх населених пунктів, які

потрапляють у зони можливого ураження;

оповіщення, збір та приведення у готовність до дій за призначенням усіх органів з

евакуації (усі евакокомісії, збірні, проміжні та приймальні евакопункти);

організація практичної роботи 2-4 збірних пунктів евакуації, які розташовані

в різних населених пунктах у безпосередній близькості до джерела небезпеки та з

найбільшою концентрацією населення;

визначається не менше двох маршрутів руху в протилежних напрямках, по яких

буде практично здійснюватись рух колон;

організація практичної роботи не менше двох приймальних евакопунктів;

організація практичної роботи не менше двох проміжних пунктів евакуації

(для зон АЕС);

практичні заходи з доставки евакуйованого населення до місць тимчасового

розміщення

практичні заходи з розгортання не менше двох місць тимчасового розміщення.



Оформлення звітності

Звіт про проведення тренування надавати до ДСНС у

десятиденний термін за формою, визначеною у

Методичних рекомендаціях щодо підготовки та

проведення командно-штабних навчань органів

управління та сил цивільного захисту, затверджених

наказом ДСНС від 29.01.2014 № 44 (у редакції наказу

ДСНС від 18.05. 2017 № 273).



Дякую за 

увагу!
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