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Типова інструкція №10 

щодо  заходів пожежної безпеки в приміщеннях матеріальних складів 

Львівського національного університету  імені Івана Франка 

 

 

І. Галузь застосування 

     Ця  інструкція  поширюється  на всі  приміщення  матеріальних складів 

Університету  і  визначає вимоги  щодо забезпечення  пожежної  безпеки  в них, 

порядок  дій  у  разі  виникнення  пожежі та є обов’язковою  для  вивчення  і  

виконання  особами,  відповідальними  за пожежну  безпеку  та  всіма 

працівниками  і  відвідувачами, які  перебувають  в  приміщеннях  

матеріального складу,  а  також  технічними  працівниками та обслуговуючим 

персоналом складу. 

 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки 

     Усі  працівники  матеріального складу  під  час прийняття на роботу і у 

процесі праці повинні проходити протипожежні інструктажі  та перевірку знань 

з питань пожежної безпеки. 

Складські  приміщення  Університету  слід  завжди утримувати 

впорядкованими  і  в  чистоті. 

     Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення складських 

приміщень Університету здійснюються тільки за наявності проектної 



документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність 

нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в 

органах державного пожежного нагляду. 

     У кожному складському приміщенні повинні зберігатися однорідні типи 

продукції залежно від їх характеру і призначення.  

     Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності 

людей повинні постійно освітлюватись електричним світлом. 

     Електрощити, групові електрощитки повинні бути оснащені схемами 

підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням 

номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).  

     Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, 

перемикачів та інших подібних апаратів  допускається  тільки  з  підкладанням 

під  них  суцільного  негорючого  матеріалу, що виступає  за габарити  апарата 

не менш ніж на 0,01 м. 

     Освітлення складських приміщень допускається тільки електричне. 

Складувати горючі матеріали слід не ближче: 0,5 м – до електросвітильників; 

0,6 м – до  сповіщувачів  автоматичної пожежної сигналізації; 0,2 м – до 

горючих  будівельних  конструкцій; 0,15 м – до приладів центрального 

водяного опалення. 

     Евакуаційні  виходи та проходи мають утримуватися  завжди  вільними   й  

нічим  не захаращуватися. Центральний  прохід  має становити не менше  

1,5 м (але не менше ширини вхідних дверей), повздовжні проходи між 

стелажами – не менше 1,0 м, прохід між торцями стелажів і стіною – не менше 

0,8 м завширшки. 

     На підлозі складських приміщень наносять граничні лінії складування 

матеріальних цінностей. Засоби та пристрої для відкривання ємкостей мають 

унеможливлювати іскроутворення від удару. 

     На складі необхідно суворо дотримуватися правил спільного зберігання 

матеріальних цінностей. Легкозаймисті й горючі рідини (ЛЗР і ГР) слід 

зберігати окремо від інших матеріалів; сірчану й азотну кислоти - окремо від 

вуглеводів та інших речовин; балони з газами – окремо від інших матеріалів; 

цінні матеріали - окремо від пожежонебезпечних. Матеріали, що складуються,  

групують залежно від їхніх властивостей (займистість, здатність реагування з 

водою та один з одним тощо). 

     Посудини з рідкими хімічними речовинами дозволяється зберігати лише в 

плетених кошиках, дерев’яних ящиках тощо.  

Лужні метали слід зберігати в ізольованих відсіках (секціях), у металевих 

банках або контейнерах під шаром захисного середовища (парафіну, 

мінеральних масел, тощо).  

       У складських приміщеннях Університету має бути забезпечений  вільний 

доступ до первинних засобів пожежогасіння.  



    Первинні засоби пожежогасіння слід утримувати у справному стані. Усі 

працівники матеріального складу повинні вміти користуватись наявними 

вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх 

знаходження.  

     На зовнішньому боці вхідних дверей до складу  повинна бути розміщена 

табличка, на якій вказано прізвище особи, відповідальної за протипожежний 

стан, категорія приміщення.  

 

У приміщеннях  матеріального складу не дозволяється: 

- тютюнопаління і застосовування відкритого вогню; 

- перевантажувати  товарно-матеріальними  цінностями, зберігати продукцію 

навалом та впритул до приладів і труб опалення; 

- захаращувати  проходи й підходи до пожежного інвентарю та устаткування; 

- використовувати нагрівальні та побутові електроприлади; 

- експлуатація печей, побутових електронагрівальних приладів, установлення з 

цією метою штепсельних розеток. 

       

Відповідальний   за   пожежну   безпеку    у  приміщенні  матеріального 

складу 

 

   

                                                         (прізвище, ініціали) 

 

Відповідальний  за  пожежну безпеку в приміщенні матеріального складу  після  

закінчення  роботи  зобов’язаний: 

- ретельно оглянути  приміщення, переконатись у відсутності порушень, що 

можуть призвести до виникнення пожежі; 

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування (за винятком 

електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати 

цілодобово); 

- перевірити справність автоматичних установок пожежної автоматики. 

 

ІІІ. Обов’язки та дії  працівників  матеріального складу  у  разі  

виникнення пожежі 

 

     У разі виявлення пожежі або її ознак ( задимлення, запах горіння або тління 

різних матеріалів тощо), кожен працівник зобов’язаний: 

- оцінити обстановку і негайно повідомити про це найближчий пожежно-

рятувальний підрозділ  за тел. 101 (112). При цьому необхідно назвати: адресу 

об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, 

обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище; 

- вимкнути з мережі прилади електропостачання та систему вентиляції; 



- задіяти  систему оповіщення людей  про пожежу; 

- повідомити про виникнення пожежі керівника закладу  (структурного 

підрозділу) або особу, що  його  заміщує  і  відділ сторожової  охорони 

Університету за тел. 239-45-08 (вн. тел. 45-08); 

- вжити (по можливості) заходів до евакуації людей та збереження 

матеріальних цінностей, розпочати гасіння пожежі наявними первинними 

засобами пожежогасіння; 

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів. 

 

Посадова особа, що прибула на місце пожежі, зобов’язана: 

- перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення 

пожежі (продублювати повідомлення); 

- здійснювати керівництво гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів; 

- у разі загрози життю людей, негайно організувати їх рятування (евакуацію), 

вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, не пов’язаних з ліквідацією пожежі; 

- відключити мережі електро- і газопостачання (за винятком системи 

протипожежного захисту), системи вентиляції  та кондиціонування повітря (за 

винятком пристроїв проти димного захисту) і здійснити інші заходи, що 

сприяють запобіганню поширення пожежі і збереженню матеріальних 

цінностей; 

- у разі потреби, викликати до місця пожежі медичну та інші служби; 

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів і забезпечити 

безперешкодний їх доступ до місця виникнення пожежі; 

- доповісти ректору про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі, евакуації людей 

та збереження матеріальних цінностей.  

 

 

Телефони:  Відділ з питань ПБ та ЦЗ – 239-45-15 (вн. 45-15) 

                    Відділ служби охорони   – 239-45-08 (вн. 45-08) 

                    Головний інженер            – 239- 47-77 (вн.47-77)             

 

 

Начальник відділу з питань пожежної безпеки  

та цивільного захисту                                                                       О.С. Онисько                            

 


