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] . l i !а]lа }tlс:i lэуt<tliяl 1lсlзроб;tсIIа _\/ вiдгttrвi;lгrос:,li з B}l\",i,pi,,,ulnr,,

нор},tаlи]]IIип4]4 /(окуN4ентапци ПП "Системи комерцiйноТ безпекИ" ]'а } tBId
''Г'lэоl;о> в(l,га}jо}t.ll}ос зага.l]ьний порядок органiзацii охорони, llpollycкHol'сl'Гa
внr";1.litпlr},о^об'сктового режиму на об'сктi Навчально-виховний компЛеКС
<<EItico.1ta ý стуrlеllяl-гiмназiял <<Гроно>> в цiлях: -- забезпечення надiйноТ ОХОРОНИ

rla,rc:pia"_TtbHo-r,exlli.ltlиx засобiв, органiзованого та санкцiонованого доПУсКУ
працiвнlакiв rтавчаtьного закладу, батъкiв, вiдвiдувачiв, охорони громаДсъКОГО

поря/lку rta Об'ектi.
1.2 ()xopolia об'скту за адресою: м. Львiв вул. Вигода,27.
1.З. I1рацiвllики ПП "Системи комерцiйноТ безпеки (далi - ОхоРона),

викOн}tочи, на пiдставi укладеного договору, функцiТ охорони Об'екту,
пiдпорядков}аоться тiльки начаjIьнику охорояи, вiдповiдальнiй особi З ПИТаНЬ

охоронИ нвк <<Гроно>, директору нвК <<fроно>>, директору пП "Системи

комерцiйноТ безпеки". ix обов'язки, час несення слуи<би, озброення, форма оДяГy,

екiпiровка, порядок lx дir4 при рiзних умовах визначенi dlункlliональнимИ
обов'яtзками та /{оговором.

1.4"" Охоронник }]есе матерiа"чьну вiлllовiдашыliсrъ за збсреясог:ня

r.таr,срiа;lьних tliHtзocтeй на Об'ектi, що охороняються в межах визначених

iJrll,cll;clpoM.
2" }I оря/dок орглнIзАцII пропускного рЕ}Itи]\4}/

?,.1.7i{clllycl< ]ta теритсlрiю Об'скту проtsодитъся згiлно ре}кимУ робоT,И

EaB.ia] lb} j 0I,{i заклаi{у.
2.2.I}iРаТ\iвники, учнi навчаJIьного закладу ( Об'скту) та особи, якi слiдують з

ними,прспускаються на об'скт безпереrпкодно, про що робитъся запис в хсурналi

веесrрацiТ вiдвiдувачi в.

2.З, |Jабезпечити внесення {винесення) матерiаJIьних цiнностей згiдно з

розIlоl]яltком дня, за перепустками (шляховип,{и листами, тOваро-транспортними

накладtими) встановленого зразка, або списками, rц0 затвердженi директорt)\4

НВК <<Гроitо>, роблячи запI4с.ч вiдповiдному ж_чрrrалi.

2.4. Бжьки та iHrшi вiдвiдц5вачi допускаються Еа об'скт JlиIле у супроволi

працiвника }lавчыlьного закладу, охоронця чи за перепустками встановленого



i.i, ii1lltбути у вс,lанов;tениЙ Ltac на pot)[)l,Y, за ZU хвилиFI l1o I]0чаIк)

i.i:,:,ilili;;q1;ltjrt! 3аl,]]ерд}Iiс]]оr,о директором ГIlI"СiистеN4l] I{оМерЦiйнОТ бС:Зllt)tll"

i..l. :i;еС:-гуI]аlочи на чеl]гування, 0хоронник поl]иtlен мати посвiд,lоtзг:я особlt

зра:]}{а a,Cio вiлttовi/цlо до письмовогсl (усного) дозвоJ]у директором l]Il]K <<I'poHo>,

вн()(]}iliи lзi,Ulсltзjдtий зшlис }} я{урнsJ| облiку вiдвiдувачiв.
2.5.\/ }Jи]lаl{ках, }{0J]t4 вiдвiдувачi намагаються }Ie санкцiоновано ]l}]оникнУТи

на_ ,lеlэи,горlitо Об'скry чи ilорушуютъ порядок, спiвробiтник Охорони ВЖИВаС

заходiв, згil{тrо чиннOго законодавства, щодо припинення порушень ВнУТРiшньО-

об'сктового i]е}Itиму та громадськог0 порядку з боку вiдвiдуъачiв.
2.6. I7рыliвники закладу i вИвiд)ъачi в нетверезому cTaHi Tra Об'екТ Не

допускаються. Про даний випадок повiдомля€ться директOру навчалънОiО ЗаКЛаДУ.

2.1. В аварiйних випадках, дOпуск поя{ежних, аварiЙних коМанД,

спiвробiтникiв rпвидкоТ допомоги проводиться безперешкодно, В СУrlРОВОДi

спiвробiтника Охорони, з повiдомленням вiдповiдальноТ особи ланого наВЧаЛЬНОГО

закла/lу.
2.В.I1раuiвники iнших органiзацiй, якi залучаються на вiлповiлr;ий lrерiод 21о

роботи на територiТ Об'скry, допускаютъся за списками, пlо затвеРДЖеНi

-]J4 peк,l,opon4 в авчы jbн ого закладу.

3. оБов,язки охоронникл

i.i, iillибути у вс,lанов;tений час на роСl за 20 хвилиFI до r]очатку

бути екiпiрований встаtlовленою формою одягу, спецзасобами, вмiти

користув агиQятехнiчними засобами oxopoнHol та пожехtноi сигналiзаlдiт, засобами

зв'язку i опсrвiiцення, протипожежним обладнанням.

З.З, IIiд час змiни провести огляд територiл поста, перевiрити справнiсть

засобiВ радiозв'язку, тривожноТ кнопки, наявнiстъ спецiальних засобiв, с;tу,хсбовоТ

-]окYý4еятаlliТ. KpiM того, оIтIянути пост (Об'скт) на предмет виявJIенFIя c:r,opoHHix

пре,л;иетiВ (вибуховИх реIlовиI], пристроiЪ та iнше), пошкOдх{еtIь BopiT, oгopox<i,

:верей, BiKoH, примiщеНь та териТорiТ де знаходяться матерiальнi цiнностi.
З.1+.\liс,ля прийому поста пiд охорону доповiсти I]ро це на цеt{траJlъ}{ий посуг

oxopoltи {начzurъвику охорони) та вiдповiдальнiй особi НВК <Гроно>.

З.5. l[оrrовiдати на ltентраJIьний пост охорони (нача-гtьниltу охорони) та

вi.ii;оrli,:iацызiii особi нвК <<Гроно>>, про Bci випадки, lцо гrереl]rкоджа}отъ

i]Irij(]t]aC}]()]\,l.y' l,a яt<iсllомУ виконан}t]о пOклаДених на охоронника обсlв'язкiв.

.4.6, Знаги .га виконувати своi службовi обов'язки згiдно з даною

IHc,lpykri cro, спiвпрацювати з персоналом та адмiн i страцiею навчального закл ад)i.

3.'l. Спостерiгати за станом примiщень, майном навчальногО заклад,v,

приймати rrеобхiднi мiри дJ{я ilрипинення протиправних посягань на об'скт
охорони, порушення громадсъкого порядку, попереджувати надзвичайlлi та

аварiйнi ситуаuiТ.
3.В:. }1ри виникненнi аварiй,пожежi, стихiйного лиха або нешасних випадкiв

особrtсто впевнитисъ y масштабах подii, вжити заходи шlодо lT лiквiдацiт власними

ci1.1a},и" атц}И не]ч{ожлиВостj викликжи необхiднi служби, негайно сповiстити прс



11O]lil{) l:ii:l,:ja"lj},ii]]I{ii охоllо]iи ,га ar.]lMiHicтpaili}o Ht}K ((l'poliO)),, tJ}киlи Jic:OбXijl}ji

]}i])i(,,.]i}J ]llO,!(.} c]зat{vallii'llc]](:оil;з;iJv ],а t]осиJlити }teceiti]r{ слу}I{би за ()б'с:l<т,сrпt ,

.r.l(i. jJrц j,r,и }{оl]ис,j,уitатися IIерRинниN4и засобами lIo7(c7t,cj,aciiIltя. зjiit'il4

i]{}\]|,i)i] ili.]K.llIJ}i_\J lJ()}]iCI(}j1.1X lri;l1эоз,,1i;riв. l1ри виниl<неttlli llOжeilii Ojipa:]y

Opj:i}jj..t.jiia,]]l 0}lai<ilaili16) .rlюдсй l,a матсрiыlылих tliннtlст,ей, 1а JJрисl'у]l}]l'И ]]{)

riCr7]i,]j,iii(}(:ri;lcl ],i,tсj]itlя lIo}}{e}Iii сljосгерiI,аючи пl]и 1lboМy зir t,epи],opic,l<l сiб't:}i,J,1l" 111n

C\_i}P{)1 j Яit''Г}:(:Яl.

_i.l1 }]i:i час пр]4бу,l-гя лиI]ек,rсt}]а навчаilьноI,о заклаltу, доrIовiда,I,I] I]po c'ratl

сгil)аtj на ()6'cK,r,i.

З.] 2. ] Iостiйr;о вико]IуватI,1 правила охорони працi та доlрим)/ватI,Iсь Tcx]ljк].l

особirс:тоТ бt:з; lеки,
З. i r}. j. iостiйно ввести спостереження за об'сктошt.

3.15. У i]азi alзapi]-l}loi,o вiдtслtочення елеlстроIIос,l,аlлilll}rя ]]еI,айIjсl iioliclB]r:'Lr,з

Ha.rja._]I],Ut.,lK1l сl"п,,ru,lи ,t,a lзi,,ittсlвi/lа.lll,iliй особi нltt}ч&Jl},}]оl,о :]i1l{jIa/rl\1.

,{.. (}(]oБjl иltl {)БOв,rtзки (}х(}р{}}II} илiII}

,1,}. [ýlrlt llzrlla,цi lla об'скт, та спробi rlограбування:
:;'rli:\,Iза,lrл пцiс:llе rlo:til'з jlотр].i\4анняМ захо/liв особис,гоТ бе:зrlсlкrt;

l,iq:li.ii.]llcl }i1аl{.ij}ll{al].J III}a[{iBHIrKiB lItlлirlii за нOп{ер(}М те,че{tоtя-t'tr{l2.

:]a,(;.,(l](\,tla,l,i,i ll;rijпri ;iBe]эi i lO а:tirцiltl<оlэl]усу усl,а}]0ви, }]с],айIIсl сttоtзiс l,и,l ll l Il]0

;;{l,;t.iiil /(}.i)сli,i{iг)а l ]I i "С'истсми копrерцiйriоТ бе.зпеки" l,a i:iиpei{l'сl]]a } lBK (l'i.lillioli:
,1.,,,],. Е ýtrlи lлиниtснеllrri аварiй, ст,ихiйноl,о .пиха або }Icltl*c}lI{\

BI,1IIaliliaX:
_ оOобисто 1,1gоrп",гисъ ), маслuтабах подiТ, вiiiити захолiв rцоло i'i .lri;;Bi;talii;'

lз,:IасIiи]\{14 силаN4и, прИ rtемоя,,лиtзосr'i впоратися RJlас}lимИ сила]Vlи. 1]И}i,]Il]}iаl't'{

Heoбxi:(rli сltужби, сttовiстlrти ]l1]о подiю начаJ]ьника tlхорони l,tl кеlзiгlниtса

Ijj.liiliэtTc:iuic,] ija, вilt}lти необхiднi захол1а ш]одо евакуацiТ rIерсоналу,

4.:',.'Зi\iйс'IюI]атИ сис],еN,iатI,tчний обхiд приlviruен}]я, 1,ериl,орii' tlr-.вчiij]},]ltj] о

за}ijIа,цу :_l iзilзними rtромiяtкаN4и часу вiдповiдно до l[ис;lокацil'.

5. (iX{}p{}IJ }{ tI KY кАТ'ЕГоРИ Чн (} ЗАБ(}Р(}Ft rя (]'l'Е,{ ]ýl :

1,.1. :Jа.l;иr]lа,I,и ltOC,i,, без доз}JOлу ксрiвttика:t llиlа}iь фiзи,rriоТ rtxоl.)()ji;* l ji !

''i tlt:L (:rцiа ;<ilпtс:рltjйltоТ бсзtIеки", Jtиректора HaBrlaj]t,Hol'o lj3lijlЭi{}/, tj])]j ji}]t jri'l14

i] i i ij(, j (, 
}lt,-.)K(]J 

j } ] я :Ja,j,сrl]иl,орi (lrcl ()б' cTtr-y ;

.'r.|),, }iрt.lхсl;r.lа,t,и Ila tlсрl'уt]а}]tiя в не,t,Rсрезом\, cl,a}Il, t]){ива]и гlс]li]iiз},J]i}1

a, J ir } ][i. з,1 t iЙ i;:,; iill,,а,гt4 d)i:]14,1ниli iilulив tla y,lH iB;

:l.-]" ()raT,j4, 1])Iiивати спир,t,iлi напоТ пji{.лас чергуваlIня, або itlltlllъt t11,1Ft()!i

вi, tr;o: r iкi;,ги (]rj i]il i }]икOн аl l I l я (lл),7кбOi]их обов'язкiв;
:r..1. t jа:ti,t.l.tз 1] ]i]]l4MiLjteriHi ,rа на те]]иторiТ Об'tlкl_y, За ВИНЯТКt)\4 BC'l'8ii(lB-IjC-jli4.b

.'ij]rl l ].l,()]'() ]r4ii:] ll;:

5":l. (-аr,iОстiйнО змiнrоваТи графiК чергуван}ля i здiйсillовати заN4iну;

5.1l. l1итати )i\/дожнiо лiтерат},ру i лресу гliд час черг),Rання;

_ý.'/. J 1оруIlI\iвати j]cTaнoB-цerly diopMy одяt,,y;



5.Ei. Гiриймаги вiд cTopoHHix осiб буль-якi прелмети або'lжу;
5.9, i}ередоручати tsикоFIання cBoix обов'язкiв iншим особам, а також

вико}]\/ва,ги робот,у, пlо не }]ходить в його обов'язки;
.'r"10, IIiд чпg вико}]ання охоронних функuiй не допускати в слуясбове

припсittlсlrь;яl {)хоlэони eтoporrrrix осiб, або опiвробiтникiв Охорони, що вiлылi вiд

робо,ll+.
5.11" Без необхiдностi використовувати спецзасобами та зброю.
:j.lj1.. ,'iсз rlеобхiдносr,i витяl,увати зброю lз кобури, /1емонструвати cTo;lcillr;irl

,',Ji)a);],\J i i;]rt;вс:ll1иll1 llиc1цy (розбiр-збiр) у" невiлведен()му, 1,1jiя цього прилцi t iiel lt;i"

5. i З "(-аьцовi:tl,лl о вi.llк.;lючати сiб'сктi.

;{rrрекr,tllэ ] I}I "СКБ" opr]yН Р.м.
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