
Інформація для населення на випадок 

загальної евакуації у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій: 

 

При прориві греблі Кременчуцького водосховища 

та аварії ВП «Запорізька АЕС» 
 

 

Загальна евакуація населення в м. Запоріжжі проводиться із зон 

радіоактивного та хімічного забруднення, катастрофічного затоплення 

населених пунктів у разі руйнування греблі Кременчуцької ГЕС, можливого 

ураження в разі виникнення надзвичайної ситуації ( далі - НС) на арсеналах, 

базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного 

палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктах Збройних Сил. 

Часткова евакуація населення м. Запоріжжя проводиться для вивезення 

категорій населення, які за віком чи станом здоров’я у разі виникнення НС не 

здатні самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров’я, 

а також осіб, які відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) 

таких осіб. 

У разі виникнення аварії з викидом радіоактивних речовин на ВП 

«Запорізька АЕС» в зону можливого радіоактивного забруднення підпадають 

Хортицький, частково Дніпровський райони міста Запоріжжя. 

 При прориві греблі Кременчуцького водосховища, через 23 годин 

станеться руйнування греблі Дніпровської ГЕС. В зону катастрофічного 

затоплення підпадає частково території Вознесенівського, Дніпровського, 

Комунарського, Олександрівського районів міста Запоріжжя. 

 

 За планом евакуації визначено алгоритм дій: 

 евакуйоване населення в першу чергу виводиться за межи безпечної зони; 

 на збірних пунктах евакуації проводиться збір, реєстрація еваконаселення 

і організовано вивіз (вихід) у безпечні райони; 

 на проміжних пунктах евакуації, які знаходяться на зовнішньому кордоні 

зони надзвичайної ситуації, призначені для проведення дезактивації 

населення, пересадки його на незаражений транспорт і відправка на безпечні 

території ; 

 приймальні пункти евакуації розгортаються для приймання, ведення 

обліку та відправлення еваконаселення до місць розміщення у безпечному 

районі, які розташовані в 262 будівлях. 

Одержавши розпорядження на евакуацію, необхідно підготувати та 

взяти з собою:  



документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, 

свідоцтво про шлюб i народження дітей, трудову книжку або пенсійне 

посвідчення), гроші; 

наявні засоби індивідуального захисту органів дихання (респіратор, 

ватяно-марлеву пов’язку), одяг i взуття, пристосовані для захисту шкіри, 

аптечку з необхідними ліками, перев’язувальними матеріалами, постільну 

білизну; 

3-х добовий запас продуктів, що не псуються та упаковані у герметичні  

місткості чи у поліетиленові пакети, воду; 

комплект верхнього одягу і взуття за сезоном. 

Загальна вага особистих речей, на кожного члена сім’ї, повинна бути не 

більше 50 кг. 
 
 

Евакуаційні органи в районах міста Запоріжжя на випадок прориву греблі 
(дамби, шлюзу, тощо ) з утворенням хвилі та катастрофічного затоплення 

 

Збірні пункти евакуації: 

Дніпровський район міста Запоріжжя: 

№12 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №81 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Істоміна, 18). 

Вознесенівський район міста Запоріжжя: 

№13 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №58 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Поточна, 7); 

№15 - Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія Запорізької обласної ради (о. Хортиця, 

Наукове містечко, 59). 

Олександрівський район міста Запоріжжя: 

№16 – Відокремлений підрозділ «Фаховий коледж бізнесу та харчових 

технологій» Запорізького національного університету 

№17 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №76 Запорізької 

міської ради Запорізької області (пр. Соборний, 154г); 

 №18 – Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека (пр. 

Соборний, 142); 

 №19 – Головне управління статистики у Запорізькій області (пр. 

Соборний, 75); 

 №20 – Національний університет «Запорізька політехніка» (вул. 

Жуковського, 64); 

 №21 – Запорізький національний університет (вул. Жуковського, 66). 

Комунарський район міста Запоріжжя: 

 №22 – Запорізька гімназія №14 Запорізької міської ради Запорізької 

області (вул. Святоволодимирівська, 90); 

 №23 – Запорізький ліцей №23 Запорізької міської ради Запорізької 

області (вул. Парамонова, 6а); 

 №24 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №80 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Магара, 5а). 



 
 

 
Вулиці та будинки  міста Запоріжжя,  

що підпадають до зони катастрофічного затоплення 
 

Назва  
вулиці 

№  
будинку 

Олександрівський район 

вул. Українська № 2, 2а, 4, 5а, 29, 31, 33, 37  
вул. Козача  № 1, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49  
вул. Дніпровська  № 2, 4 
вул. Академіка Чабаненка № 11 
вул. Покровська № 7, 9, 16, 9, 10, 16 
пров. Упорний № 12  
вул. Троїцька № 4, 7, 9, 15, 16, 18, 20 
вул. Академіка Амосова  № 34, 68, 77, 79, 81, 61, 63, 65 
вул. Базарна     № 1, 2, 5 
вул. Святого Миколая № 10, 14, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 57, 67, 70, 

81,86, 93, 95, 95а, 105  
вул. Поштова № 21, 35, 37, 38, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 69, 75, 95, 99 
вул. Глісерна  № 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28 
вул. Благовіщенська № 4, 6, 12, 14, 18, 20, 29, 30, 31 
вул. Запорізька   № 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 9 
вул. Українська № 2, 2а, 2б, 4, 8 
вул. Шкільна № 6, 22, 25, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50 
вул. Грязнова № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 34, 38, 51 
вул. Перша ливарна № 2, 4, 6, 8 
вул. Крива бухта  
вул. Оріхівська бухта  
вул. Глісерна  
вул. Рилєєва  
вул. Муравьова  
вул. Пестеля  
вул. Сонячна  
пров. Ковальний  
пров. Кінцевий  

Комунарський район 

вул. Автозаводська № 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
38, 40, 42, 44, 54, 56, 60  

вул. Водограйна № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 16, 18 
вул. Новокузнецька № 1/12, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 15а, 15б, 18, 18а, 19, 20, 

21, 17, 28а, 34, 36, 218 
вул. Нагнібєди № 11, 15 
вул. 40-річч Перемоги № 9, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 18, 19, 20а, 21, 23, 25, 25а, 

27, 28, 31, 37, 39, 41, 43,47, 49, 57, 57а, 59, 63, 65, 65а, 
65б, 67 

Дослідна станція № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, 34, 38, 40, 43, 48, 
50, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 80, 82, 84, 88 

вул. Чубанова № 1, 7, 235 
вул. Сергія Серікова № 1, 9 
вул. Миколи Ласточкіна № 16 
просп. Соборний № 1, 8, 17 
вул. Привокзальна № 1, 9, 13 
вул. Стешенка   ЗОШ № 110 

Дніпровський район 



вул. Зачиняєва № 23-69, 2-72 
вул. Істоміна № 2-104. 1- 101 
вул. Лісна № 8-32, 5-29 
вул. Кам’янсько-Дніпровська № 2-38 
вул. Гребінки № 1-21, 4-8 
вул. Пожарського №2-88, 1-87 
вул. Розенталь № 1, 24-30, 23-29 
вул. Остапа Вишні № 1-5, 2-6 
вул. Докторська № 2-8, 1-11 
вул. Шушенська № 3-63, 4-64 
вул. Сурікова № 1-5, 2-6 
вул. Сковороди № 1-3 
вул. Чичерина № 1-7 
вул. Давидова № 3-37, 4-40 
вул. Стасова № 1-47 
вул. Іван Сірко № 2-10, 14 
вул. Бурденко № 4-16 
пров. Пантонний № 3-9, 4-8 
вул. Ольги Кобилянської № 1-57, 2-40, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12 
вул. Громовий № 1-35 
вул. Робоча № 67-83, 20-66 
вул. Гладкова № 1-33, 2-34 
пров. Адигейський № 1-9, 2-10 
вул. Кобзаря № 1-11, 2-12 
вул. Т. Бульби № 1-35, 2-36 
пров. Гімалайський № 2-20, 1-19 
вул. Алуштинська № 3-23, 2-22 
пров. Прохолодний № 2-20, 1-15 
пров. Серебристий № 1-9, 2-10 
вул. Міклея № 2-12, 1-13 
вул. Андросова №6-125, 5-22 
вул. Байканурівська № 2-20, 5-15 
вул. Зачиняєва № 22, 27 

Вознесенівський район 

просп. Маяковського № 26 (учбовий центр) 
вул. Тбіліська № 9, 9а, 21, 25, 27, 29, 31 
вул. Яценка № 14а 
вул. Нижня № 52, 59 
пров. Грозний № 66, 68, 70 
вул.12 квітня № 76, 83, 85 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дії в зоні раптового затоплення під час повені, паводка: 

 

зберігати спокій, уникати паніки; 

швидко зібрати необхідні документи, 

цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі; 

надати допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони 

підлягають евакуації в першу чергу; 

за можливістю негайно залишити зону затоплення; 

перед виходом з будинку вимкнути електро - та газопостачання, 

загасити вогонь у грубах. 

Зачинити вікна та двері, якщо є час – закрити вікна та двері першого 

поверху дошками (щитами); 

відчинити хлів - дайте худобі можливість врятуватися; 

піднятись на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий, зайняти 

горищні приміщення; 

до прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах 

чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятувальникам, щоб вони мали змогу 

швидко вас знайти; 

перевірте чи немає поблизу постраждалих, надайте їм, за можливістю, 

допомогу; 

потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте 

поблизу предмети, якими можна скористатися до надходження допомоги; 

не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти тощо). 

Дії після повені, паводка: 

переконайтесь, що житло не отримало внаслідок повені ушкоджень та 

не загрожує заваленням, відсутні провалини в будинку і навколо нього, не 

розбите скло і немає небезпечних уламків та сміття; 

не слід користуватись електромережею до повного осушення будинку; 

обов’язково кип’ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, 

які були підтоплені; 

просушити будинок, провести ретельне очищення та дезінфекцію 

забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території; 

здійснюйте осушення затоплених підвальних приміщень поетапно (з 

розрахунку 1/3 об’єму води на добу); 

електроприладами користуйтесь тільки після їх ретельного 

просушування; 

заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою під час 

повені. Позбавтесь від них та від консервації, що була затоплена водою і 

отримала ушкодження; 

все майно, яке було затопленим, підлягає дезінфекції; 

дізнайтесь у місцевих органах державної влади та місцевого 

самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги 

постраждалому населенню. 

 
 



Евакуаційні органи в районах міста Запоріжжя 
на випадок загрози виникнення або виникнення аварії  

на ВП «Запорізька АЕС» 

 

Збірні пункти евакуації: 

Хортицький район міста Запоріжжя: 

№1 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Світла, 16а); 

№2 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Василя Сергієнка, 12а); 

№3 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Лахтинська, 6а); 

№4 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №92 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Лахтинська, 9); 

№5 – Запорізька гімназія №45 Запорізької міської ради Запорізької 

області (пр. Ювілейний, 30а); 

№6 – Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської 

ради Запорізької області (вул. Героїв 93-ї бригади, 13а); 

№7 – Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №40 з 

поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради 

Запорізької області (вул. Героїв 93-ї бригади, 18а); 

№8 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №51 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Воронезька, 4); 

№9 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. 14 Жовтня, 13); 

№10 – Запорізький загальноосвітній багатопрофільний навчально-

виховний комплекс №106 Запорізької міської ради Запорізької області (вул. 

Рубана, 9); 

№11 – Запорізькій загальноосвітній навчально-виховний комплекс 

№108 Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Дорошенка, 1). 

Дніпровський район міста Запоріжжя: 

№12 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №81 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Істоміна, 18). 

Вознесенівський район міста Запоріжжя: 

№13 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №58 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Поточна, 7); 

№15 – Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія Запорізької обласної ради (о. Хортиця, 

Наукове містечко, 59). 

Олександрівський район міста Запоріжжя: 

ЗПЕ №16 – Відокремлений підрозділ «Фаховий коледж бізнесу та 

харчових технологій» Запорізького національного університету; 

№17 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №76 Запорізької 

міської ради Запорізької області (пр. Соборний, 154г); 



№18 – Комунальний заклад «Запорізька обласна універсальна наукова 

бібліотека» Запорізької обласної ради (пр. Соборний, 142); 

№19 – Головне управління статистики у Запорізькій області (пр. 

Соборний, 75); 

№20 – Національний університет «Запорізька політехніка» (вул. 

Жуковського, 64); 

№21 – Запорізький національний університет (вул. Жуковського, 66). 

Комунарський район міста Запоріжжя: 

№22 – Запорізька гімназія №14 Запорізької міської ради Запорізької 

області (вул. Святоволодимирівська, 90); 

№23 – Запорізький ліцей №23 Запорізької міської ради Запорізької 

області (вул. Парамонова, 6а); 

№24 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №80 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Магара, 5а). 

 

3. Проміжні пункти евакуації: 

Дніпровський район міста Запоріжжя: 

№1 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №104 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Сергія Синенка, 65В). 

Вознесенівський район міста Запоріжжя: 

№2 – Запорізький навчально-виховний комплекс «Запорізька Січ» 

військово-спортивного профілю Запорізької міської ради Запорізької області 

(о. Хортиця, вул. Січі, 3). 

 

4. Приймальні пункти евакуації: 

Олександрівський район міста Запоріжжя: 

№1 – Запорізький національний університет (вул. Жуковського, 66);   

№2 – Запорізький технічний ліцей Запорізької міської ради Запорізької 

області (вул. Залізнична, 11); 

№3 – Відокремлений підрозділ «Фаховий коледж бізнесу та харчових 

технологій» Запорізького національного університету 

Заводський район міста Запоріжжя: 

№6 – районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському 

району (вул. Л.Чайкіної, 56); 

№7 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Билкіна, 12). 

Комунарський район міста Запоріжжя: 

№8 – Запорізька спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

іноземної мови №7 Запорізької міської ради Запорізької області (вул. 

Північно-Кільцева, 21); 

№9 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №103 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Новокузнецька, 18а); 

№10 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Парамонова, 7а). 



Шевченківський район міста Запоріжжя: 

№11 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Шевченка, 241в). 

Вознесенівський район міста Запоріжжя: 

ПриймПЕ №12 – Комунальний заклад «Палац культури «Орбіта» 

(вул. Лермонтова, 9в). 
 

 

Дії у випадку раптового виникнення радіаційної небезпеки: 

 

після отримання повідомлення по радіо (або через інші засоби 

оповіщення) про радіаційну небезпеку населенню пропонується терміново 

зробити наступне: 

укритися в житлових будинках. Важливо знати, що стіни дерев’яного 

будинку ослабляють іонізуюче випромінювання у 2 рази, а цегляного – у 10 

разів! Заглибленні сховища ще більше ослабляють дозу випромінювання: з 

дерев’яним покриттям у 7 разів, з цегляним або бетонним у 40-100 разів; 

уникайте паніки, слухайте повідомлення органів влади щодо дій у цій 

надзвичайній ситуації; 

прийняти міри захисту від проникнення у квартиру (будинок), 

радіоактивних речовин з повітрям: закрити кватирки, за герметизувати рами, 

двері; 

зробити запас питної води: набрати воду у закриті місткості, 

підготувати простіші засоби санітарного визначення, перекрити крани; 

провести екстрену йодну профілактику (як можна раніше але тільки 

після спеціального оповіщення): водно-спиртовий розчин йоду приймати 

після їжі тричі на день протягом 7 діб: 

дітям до двох років – по 1-2 краплі 5% настоянки на 100 мл молока 

(консервованого) або дитячої молочної суміші; дітям старше двох років та 

дорослим – по 3-5 крапель на склянку молока (консервованого) або 

води. Наносити на поверхню рук настойку йоду у вигляді сітки 1 раз на день 

протягом 7 діб. 

Підготовка до можливої евакуації: 

уточніть час початку евакуації. Попередьте сусідів, допоможіть дітям, 

інвалідам та людям похилого віку. Їх мають евакуювати в першу чергу; 

підготовити документи та гроші, предмети першої необхідності, 

упакувати ліки, мінімум білизни та одягу (1-2 зміни); 

зібрати запас який ви маєте консервованих харчів, у тому числі молоко 

для дітей на 2-3 дні; 

зібрані речі упакувати у поліетиленові мішки та пакети та скласти їх в 

помешканні, найбільш захищеному від проникнення зовнішнього 

забруднення; 

перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і 

газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть протигаз (респіратор, 

ватно-марлеву пов’язку), верхній одяг (плащ, пальто, накидку), гумові 

чоботи; 



з прибуттям на нове місце перебування проведіть дезактивацію засобів 

захисту, одягу, взуття та санітарну обробку шкіри на спеціально 

обладнаному пункті або ж самостійно (зняти верхній одяг, ставши спиною 

проти вітру, за можливістю почистити його), обробіть відкриті ділянки шкіри 

водою або спеціальним розчином, який буде виданий кожному. Для 

оброблення шкіри можна використовувати марлю чи просто рушники. 
 

Хімічно небезпечні підприємства міста 

Запоріжжя 

 

Найбільшу небезпеку для населення становлять підприємства, які 

виробляють, використовують у технологічному процесі виробництва, 

зберігають та транспортують хімічно небезпечні речовини.  

А саме: Приватне акціонерне товариство «Завод напівпровідників» 

(Заводський район, вул. Теплична, 16); ділянка аміакопроводу «Тольяті – 

Одеса» (Вільнянський район); Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Айс-Запоріжжя» (Шевченківський район, вул. Магістральна, 100). В 

наслідок аварії на яких існує загроза викиду небезпечних хімічних речовин - 

хлор, аміак. Масштаб можливого хімічного забруднення складає від 0.19 до 

44.0 км\кв.  

Найбільшу небезпеку становлять: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (Заводський 

район, вул. Теплична, 18), Державне підприємство «Кремнійполімер» 

(Заводський район вул. Теплична, 7). При аваріях на них ураженню може 

підлягати територія всього міста. 
 

Для своєчасного реагування, збереження життя та здоров’я населення 
яке може опинитись у зоні впливу хімічно небезпечних речовин потрібно 

знати наступну інформацію 

 

ХЛОР 

 

Ознаки отруєння хлором: 

під час вдихання парів хлору виникає ураження легень, яке 

супроводжується 

набряком киснево-поглинальних альвеол, які під час кашлю можуть 

розірватися з виділенням мокроти з кров’ю, внаслідок чого людина гине від 

нестачі кисню. 
 

Перша допомога при отруєнні хлором: 

одягніть протигаз і виведіть ураженого на свіже повітря. Робити 

штучне дихання не можна, необхідно у важких випадках застосувати 

кисневу інгаляцію. Повний спокій. Для зменшення подразнення − 

вдихання парів нашатирного спирту, промивання очей, рота, носа 2% 

розчином харчової соди. 

Дії в осередку зараження: 



заплющити очі та затамувати дихання; 

закутатися у верхній одяг і дихати крізь нього (можна змочити водою); 

не бігти; 

спробувати визначити напрямок вітру; 

виходити з зони зараження в бік, який перпендикулярний вітру; 

за неможливості вийти, спробувати залізти на високий предмет (стовп, 

драбину тощо), так як хлор стелиться по землі. При виявленні будь-якого 

виду зараження − негайно дзвоніть за телефоном 101. 

 

АМІАК 

 

У випадку розливу рідкого аміаку і його концентрованих розчинів не 

можна доторкатися до розлитої рідини. 

Ознаки отруєння аміаком: 

нежить, кашель, важке дихання, задуха; 

підвищене серцебиття, порушена частота пульсу; 

при контакті з рідким аміаком виникає обмороження, можливий опік з 

пухирями, виразки. 

 

Перша допомога при отруєнні аміаком: 

одягніть протигаз і виведіть ураженого на свіже повітря; 

дайте подихати зволоженим повітрям (теплими водяними парами 10%-

ного розчину ментолу в хлороформі); 

дайте ураженому теплого молока з «Боржомі» або харчовою содою; 

при задусі необхідний кисень; 

при спазмі голосових щілин забезпечте тепло на ділянку шиї, теплі 

ванночки, інгаляцію; 

при зупинці дихання проведіть серцево-легеневу реанімацію; 

при потраплянні в очі − промийте водою або 0,5-1%-ним розчином 

квасців, вазеліновою або оливковою олією; 

при уражені шкіри − обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5%-

ного розчину оцтової, лимонної або соляної кислоти. 
 


