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Під час експлуатації захисної споруди у мирний час повинна бути 

забезпечена цілісність її захисних властивостей, як споруди в цілому, окремих 
елементів (входів, аварійних виходів, захисних дверей), герметизація і 
гідроізоляція всієї захисної споруди, інженерно-технічне обладнання і можливість 
переводу його у будь-який час на режим експлуатації за призначенням. 

Під сховища можуть бути пристосовані підвальні поверхи виробничих, 
допоміжних і адміністративно-побутових будинків та споруд; окремо розташовані 
заглиблені споруди виробничого, господарського і побутового призначення; 
пішохідні тунелі, пустоти у великих фундаментах; підвали житлових будинків. 

Підприємства, установи і організації, що експлуатують захисні споруди, 
мають призначити відповідальних осіб, які повинні виконувати систематичний 
контроль за правильним утриманням захисних споруд, цілісністю їх захисних 
властивостей, пристроїв та інженерно-технічного обладнання. 

Огороджувальні конструкції споруди повинні забезпечувати у приміщенні 
нормальний температурно-вологісний режим у період експлуатації і захищати 
споруду від поверхневих та ґрунтових вод. Захисні властивості огороджувальних 
конструкцій і внутрішнього обладнання повинні підтримуватися шляхом 
провітрювання приміщень захисних споруд за спеціальним режимом, що 
встановлюється залежно від місцевих метеорологічних умов і характеру захисної 
споруди у мирний час. 

Захист входів та інших отворів у сховищах виконується шляхом 
встановлення типових захисних герметичних і герметичних дверей, воріт і 
ставень. Захисно-герметичні двері і герметичні двері у період використання 
захисної споруди у мирний час повинні знаходитись у відкритому стані на 
підставках (дерев’яних клинках) та прикриватися легко знімними екранами. 

Якщо захисна споруда використовується для потреб суб’єкта 
господарської діяльності, то параметри температури і вологості підтримуються у 
відповідності з проектом. Під час знаходження споруди у стані консервації для 
внутрішніх приміщень рекомендується відповідний режим провітрювання. Не 
слід допускати такого температурно-вологісного режиму, при якому можливе 
утворення конденсату. При виявленні вологого повітря у приміщеннях вище 
допустимої норми необхідно терміново з’ясувати причини появи підвищеної 
вологості і вжити заходи щодо її усунення. 

Температура у приміщеннях сховища у зимовий і літній періоди повинна 
підтримуватися відповідно до вимог з експлуатації споруди у мирний час. У 
сховищах, що не використовуються, вона повинна бути взимку не нижче 10 0С. 

Захисні споруди та їх інженерно-технічне обладнання повинно 
утримуватися у повній справності і постійній готовності до використання за 
призначенням. Системи і елементи інженерно-технічного обладнання захисних 
споруд (крім фільтрів-поглиначів і регенеративних установок) допускається 
експлуатувати при використанні цих споруд у мирний час. 

Особливу увагу необхідно звертати на правильне зберігання приладів: вони 
повинні бути запаковані та знаходитися у сухих місцях, які віддалені від 



опалювальних або інших нагрівальних пристроїв. При тривалому зберіганні 
приладів слід періодично перевіряти їх роботу, а ремонт та обслуговування 
проводити у відповідності з вимогами інструкцій щодо їх експлуатації. 

Підтримання належного технічного стану приміщень захисних споруд та їх 
ремонт проводиться відповідно до діючих положень про проведення планово-
попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх призначення у 
мирний час. Для ремонту будівельних конструкцій і спеціального обладнання 
захисних споруд передбачені два види ремонту – поточний і капітальний. 

До поточного ремонту належать роботи зі систематичного і своєчасного 
захисту конструкцій від передчасного зношення шляхом проведення запобіжних 
заходів та усунення дрібних пошкоджень і поломок. При поточному ремонті 
захисна споруда може використовуватись за прямим призначенням. 

До капітального ремонту належать роботи, в процесі яких проводиться 
заміна та підсилення зношених конструкцій споруди. Для проведення 
капітального ремонту обов’язкове розроблення в установленому порядку 
проектно-кошторисної документації. 

Фарбування приміщень і конструктивних елементів захисної споруди 
повинно проводитись з наступною періодичністю: 

• при клеєвому або вапняному фарбуванні – кожні 3 роки; 
• при масляному фарбуванні – кожні 5 років. 
Фарбування приміщень загального користування виконується 1 раз на рік, 

а фарбування приміщень, які потрапили під дію вологи та агресивного 
середовища, – не менше 2-х разів на рік. 

Захисні споруди відповідно до їх використання у мирний час повинні мати 
первинні засоби пожежогасіння (ручні пінні вогнегасники, пісок тощо) у 
кількостях, передбачених Правилами пожежної безпеки в Україні. 

Контроль за станом захисних споруд, перевіркою справності інженерних 
систем, проведення профілактичних і ремонтних робіт необхідно виконувати в 
установлені терміни. 

Для забезпечення нормальної експлуатації захисних споруд створюються 
ланки обслуговування споруди, яка складається з 4 чоловік, а командир ланки 
призначається комендантом сховища. 

З метою швидкого заповнення сховища, маршрути руху до нього 
позначаються покажчиками, на яких вказується номер сховища, напрям та 
відстань до нього. Підходи до сховища повинні постійно бути розчищені. 
Порядок заповнення сховища людьми, які укриваються, і їх розміщення 
визначаються завчасно. 

Захисні споруди повинні приводитись у готовність до прийому осіб, що 
укриваються, в терміни, які не перевищують 12 годин. Захисні споруди атомних 
електростанцій, у 30-ти кілометровій зоні від них, а також захисні споруди на 
хімічно-небезпечних та пожежовибухонебезпечних об’єктах повинні 
утримуватись у постійній готовності до прийому осіб, що укриваються. 
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