


Готовність об'єктів 
комунальної 

інфраструктури до 
захисту від ракетних 

обстрілів та 
техногенних загроз



Російські сили завдають ударів по 
українській цивільній, промисловій та 

військовій інфраструктурі.  Попри 
неспокійний час, коли в нашій країні триває 

війна, населенню доведеться звикати до 
низки змін, викликаних новими вимогами 
безпеки. Громадам необхідно відновити 

роботу соціальних закладів та комфортні 
умови для безпечного навчання. 



сьогодні ми працюємо 
над тим, щоб об’єкти 
соціальної 
інфраструктури були 
готові до захисту 
людей від ракетних 
обстрілів та 
техногенних загроз. 

об’єкти цивільного 
захисту мають 
захистити людей від 
вибуху, ударної хвилі 
та уламків 
зруйнованих будинків.



Перед українською будівельною галуззю ми 
ставимо особливе завдання — спорудження 

нових та при можливості реконструкція, 
капітальний ремонт та технічне переоснащення 

чинних об’єктів цивільного захисту.  Будівництво 
таких споруд повинно відбуватися відповідно до 

вимог законодавства у сфері містобудівної 
діяльності, державних будівельних норм, 

державних стандартів і правил та мати ліцензію 
Державної архітектурно-будівельної інспекції 

України.  



Важливо враховувати 
рекомендації ДСНС України 

щодо вимог до захисних споруд, 
співробітники якої знають все 

про «підводні камені» при 
побудові бункерів та 

бомбосховищ.  
Ми організовуємо укриття 

населення у фонді захисних 
споруд цивільного захисту. 

Інспектуємо комунальні 
заклади, в яких проживають 

внутрішньо переміщені особи, 
котрі змушені були тікати від 

російської агресії зі своїх 
домівок. 



На випадок надзвичайних 
ситуацій з подачею тепла, або 
перебоями електроенергії, у 
комунальних закладах Полтави 
будуть встановлені автономні 
джерела опалення.  
Окрім цього, наразі Полтавська 
міська рада займається 
облаштуванням порядку 
колективних пунктів обігріву для 
населення Полтавської громади.  
У таких центрах також будуть 
надавати першочергову 
лікарську допомогу для 
мешканців громади та 
внутрішньо переміщених осіб. 



На випадок ракетних 
обстрілів котелень ми 

маємо план, але це 
конфіденційна 

інформація яку не має 
знати наш ворог. 

Ми переживемо цю 
зиму, бо ми українці -
сильні та незламні!
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