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Інструкція № 10 

про заходи пожежної безпеки  

в приміщеннях режимно-секретного відділу  

 

1. Галузь застосування  

Ця інструкція поширюється на приміщення режимно-секретного відділу 

(далі приміщення РСВ) й визначає вимоги щодо забезпечення пожежної 

безпеки у них. Інструкція є обов`язковою для вивчення й виконання всіма 

працівниками, які перебувають у службових приміщеннях.  

 

2. Вимоги пожежної безпеки  

Меблі та обладнання мають розміщатися так, щоб забезпечити 

евакуаційний прохід до виходу з приміщення (заввишки не менше 1,0 м). 

Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не 

захаращувати. В міру накопичення горючих відходів, а також після закінчення 

роботи їх слід прибрати за межі режимно-секретного відділу у спеціально 

відведені сміттєзбірники.  

Електромережі, електроприлади та арматура повинні експлуатуватися 

тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій заводів - 

виробників. При виявлені пошкоджень будь-ким електромереж, вимикачів, 

розеток та інших електроприладів їх слід негайно вимкнути вживаючи 

необхідних заходів щодо приведення до безпечного стану.  

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані від, 

електрокабелів, дротів – не менше 1,0 м, від світильників – 0,5 м, від приладів 

опалення – 0,25 м.  

Технічні системи протипожежного захисту слід утримувати у справному 

стані.  

Всі працівники відділу повинні мати знання та навики користуватися 

первинними засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежними кранами, 

знати місця їх розташування.  

Відстань від найвіддаленішого місця приміщення до встановленого 

вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.  

 

3. У службових приміщеннях режимно-секретного відділу 

забороняється: 

- прокладати та експлуатувати тимчасові електромережі, електричні 

дроти безпосередньо по горючій основі; 

- експлуатувати електричні лампи розжарювання світильників зі знятими 

ковпаками (розсіювачами), обгортати їх папером;  
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- використовувати саморобні подовжувачів та такі які не мають у своїй 

конструкції приладу автоматичного відключення споживачів при виникненні 

перевантажень; 

- використовувати в приміщеннях режимно-секретного відділу не штатні 

електричні прилади та обладнання.  

- застосовувати невідповідні силі току та некалібровані плавкі вставки в 

запобіжниках; 

- заклеювати ділянки настінної зовнішньої електропроводки приміщень 

шпалерами, горючою тканиною тощо;  

- користуватись побутовими електронагрівальними приладами; 

- залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, 

комп’ютери іншу оргтехніку; 

- захаращувати чи зменшувати ширину дверних отворів, внутрішніх 

коридорів відділу, місця встановлення засобів пожежогасіння та управління 

системами протипожежного захисту; 

- використовувати для зберігання документів, різних матеріалів, 

предметів та інвентарю шафи (інші) інженерних комунікацій;  

- курити в приміщеннях відділу та використовувати у будь якому процесі 

відкрите полум’я; 

- порушувати встановлений в університеті порядок проведення вогневих 

робіт.  

 

4. Відповідальний за пожежну безпеку 

___________________________________________________________________

__ після закінчення роботи зобов’язаний:  

- зачинити вікна та фрамуги; 

- спільно з черговим по університету ретельно оглянути усі службові 

приміщення, пересвідчитись у відсутності порушень, які можуть призвести до 

виникнення пожежі, ускладнюють евакуацію та гасіння ймовірної пожежі;  

- зробити відповідну відмітку в журналі огляду протипожежного стану і 

закриття приміщень після закінчення робіт:  

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади та обладнання (за винятком 

електрообладнання, яке відповідно до вимог технології має працювати 

цілодобово); 

- зачинити вхідні двері режимно-секретного відділу передаючи під 

охорону встановленим порядком. 

 

5. Дії при спрацюванні систем протипожежного захисту  режимно-

секретного відділу у неробочий час 

У разі спрацювання систем протипожежного захисту у неробочий час в 

режимних приміщеннях режимно-секретного відділу черговий по 

університету: 

- особисто направляється до приміщень відділу для вжиття заходів, 

спрямованих на встановлення відповідності спрацювання. Відчиняє та оглядає 

усі приміщення відділу на предмет ознак пожежі;  
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- у  разі виявлення ознак пожежі викликає пожежно-рятувальні 

підрозділи ДСНС номер телефону для виклику «101».; 

- через помічника повідомляє керівництво університету, начальника 

режимно-секретного відділу, чергового УСБУ в Одеській області; 

- до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС та  працівників 

РСВ, оцінивши обстановку враховуючи ситуацію яка склалася на момент 

виявлення пожежі, масштабності і швидкості розповсюдження  вогню, 

приймає рішення про спроможність відкриття режимного приміщення; 

- знеструмлює в електрощитовій будівлі (розподільчому щитку) ділянку 

електричної мережі поверху відділу. 

- проводить гасіння пожежі в приміщеннях відділу з одночасною у разі 

загрози евакуацію сейфів з секретними матеріалами. Залучає до цього усі  

сили добового наряду з дотримання вимог безпеки життя та здоров’я 

використовуючи наявні первинними засобами пожежогасіння у будівлі та 

пожежні крани внутрішнього пожежного водогону.  

- вжити невідкладних заходів з рятування матеріальних носіїв 

секретної інформації (далі – МНСІ).  

 У іншому випадку черговий по університету вживає заходів щодо 

локалізації пожежі на стадії її виявлення до прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів ДСНС, після чого вживаються заходи щодо рятування МНСІ.      

В залежності від характеру та розмаху пожежі, організовується 

евакуація сейфів, металевих шаф, спецваліз. Якщо винести громіздкі шафи 

неможливо, документи упаковуються у мішки, перев’язуються клейкою 

стрічкою чи мотузкою, та за вказівкою керівництва університету 

переміщуються в одне із режимних приміщень університету (визначених 

окремою інструкцією).    

Якщо під час проведення рятувальних робіт відчинялися сховища 

матеріальних носіїв секретної інформації, то після закінчення цих робіт 

спеціально створеною комісією проводиться перевірка наявності цих носіїв із 

складанням акту, який затверджується ректором університету або особою, що 

виконує його обов’язки.  

Факт пожежі засвідчується актом, який затверджуються ректором 

університету або особою, що виконує його обов’язки. 

Начальник РСВ терміново викликає працівників, необхідних для участі в 

рятуванні секретних матеріалів згідно розробленої схеми оповіщення.   

У разі хибного спрацювання системи протипожежного захисту 

повідомляє про це начальнику режимно-секретного відділу і діють за спільно 

прийнятими рішеннями стосовно подальшої охорони приміщень. 

 

6. Дії працівників  у разі виявлення пожежі чи спрацюванні систем 

протипожежного захисту у приміщеннях режимно-секретного відділу у 

робочий час 

– зупинити усі види робіт у відділі, сповістивши про виникнення пожежі 

голосом «ПОЖЕЖА» усіх присутніх у тому числі і в  сусідніх з відділом 

приміщеннях з метою їх евакуювання. 
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– негайно повідомити про пожежу оперативно-рятувальні служби  

телефонним викликом «112» чи «101», при цьому вказати адресу, кількість 

поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище. 

Продублювати повідомлення черговому по університету за тел.  (048) 

799-50-70, ОЦППП «Академія поліції» тел. (048) 709-50-45; 

–  організувати (взяти участь в) безпечну евакуацію людей 

використовуючи для цього всі наявні сили і засоби для цього відчинити 

повністю створи дверей евакуаційних виходів. У разі ускладнення видимості у 

приміщеннях для евакуйованих голосом вказувати напрямок руху «ВИХІД 

ТУТ!!!»; 

– здійснити заходи, що сприяють запобіганню поширення пожеж, 

знеструмити приміщення та/або апарати, дільниці, де сталося займання і 

кондиціонування повітря, максимально зменшити приплив повітря в 

приміщення де виникла пожежа і здійснюється її гасіння; 

–  оцінивши обстановку, діючи за обставинами та враховуючі швидкість і 

масштабність розповсюдження  вогню, якщо площа пожежі незначна,  

приступити до гасіння пожежі від внутрішніх пожежних кранів та первинними 

засобами пожежогасіння з максимальною інтенсивністю подачі вогнезахисної 

речовини у площину пожежі залучаючи для цього усі наявні сили і засоби з 

дотриманням техніки безпеки; 

–  забезпечити безперешкодний доступ підрозділам пожежної охорони до 

місця пожежі. У подальшому надати їм всебічну допомогу в гасінні пожежі; 

–  про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації повідомити 

посадову особу університету, що прибула за викликом першою на місце 

пожежі;   

Якщо повідомлення про виникнення пожежі надійшло під час 

проведення секретних робіт у службовому приміщенні, працівник повинен 

закрити матеріальні носії з секретною інформацією у сейфи або сховища та 

опечатати їх металевими печатками. 

 
 

_________________________________________________________ 
     (посада керівника структурного підрозділу)                            (підпис)          (ім’я, прізвище)  

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
Фахівець з пожежної безпеки 

відділу матеріального забезпечення             Віктор КИСІЛЬ 

 

 


