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Типова інструкція №11 

щодо  заходів  пожежної  безпеки в приміщеннях котелень 

Львівського національного університету  імені Івана Франка 

 

 

І. Галузь застосування 

     Ця  інструкція  поширюється  на всі  приміщення  котелень, бойлерних , а 

також приміщень з пічним опаленням 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, безпечну експлуатацію  газового 

господарства  та операторами  котелень.  

 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки 

     Перед початком опалювального сезону котельні, бойлерні, печі, їх системи 

вентиляції повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані, а 

обслуговуючий  персонал  повинен  пройти  протипожежний  інструктаж.   

Несправні опалювальні пристрої не допускаються до експлуатації.  



      Оператори котелень, до  початку виконання своїх обов’язків і періодично 

один раз на три роки, повинні проходити навчання та перевірку знань з питань 

пожежної безпеки. 

     Приміщення  котелень, бойлерних мають бути забезпечені відповідними 

знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76*, своєчасно очищатися від 

горючого сміття, відходів і постійно утримуватись у чистоті. 

     Розміщення у приміщеннях котелень, бойлерних опалювальних приладів та 

обладнання слід здійснювати таким чином, щоб забезпечувався вільний 

евакуаційний  прохід до дверей виходу з приміщень.  Навпроти дверного 

отвору  має  залишатися  прохід  шириною, який  дорівнює  ширині  дверей, але 

не менш 1 м. 

    Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, тощо) і виходи повинні постійно 

утримуватися вільними, нічим не захаращуватися. 

    Не допускається знімати з дверей пристрої для самозачинення,  фіксувати 

такі двері у відчиненому положенні, зберігати, у тому числі тимчасово, 

інвентар та різні матеріали у тамбурах  виходів, у шафах (нішах) для 

інженерних комунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко 

відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері.  

Для забезпечення пожежної безпеки у цих приміщеннях котелень, бойлерних 

необхідно  вчасно  забирати   матеріали, здатні до самозапалювання 

(промаслені ганчірки тощо). Обтиральний матеріал повинен зберігатися в 

металевих шухлядах з кришками, що щільно закриваються. 

Топлення  печей  у  будівлі повинно припинятися не менше ніж за дві години 

до закінчення роботи. 

     У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення 

необхідно дотримуватись протипожежних вимог чинних нормативних 

документів будівельного та технологічного проектування й погоджувати їх з 

органами державного пожежного нагляду. 

Приміщення котелень, бойлерних повинні бути забезпечені необхідною 

кількістю вогнегасників,  згідно з вимогами Правил пожежної  безпеки в 

Україні  (наказ МВС України від 30.12.2014р. № 1417). Їх  слід встановлювати  

в легкодоступних та помітних місцях (біля входів або виходів з приміщень), 

осторонь  від  опалювальних  приладів та інших джерел тепла.  

     Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі 

працівники котелень, бойлерних повинні вміти користуватись наявними 

вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх 

знаходження.  

Основними причинами пожеж у котельних установках, що працюють на 

газоподібному паливі, є:  



- вибухи газів у топках та димоходах; 

- несправність електроустаткування, електроприводів, порушення правил 

експлуатації; 

- несправність чи неправильна експлуатація опалювального господарства 

(відсутність  вогнестійкої  ізоляції, наявність великої кількості сажі в 

димоходах та ін.). 

     Електрозварювальні та інші роботи в котельнях, бойлерних, пов'язані із 

застосуванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового дозволу 

головного інженера або особи, яка виконує його обов'язки. 

     Дозвіл  на  проведення  вогневих  робіт повинен оформлюватися 

напередодні  проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт 

допускаються  тільки  кваліфіковані працівники, які мають при собі 

посвідчення газоелектрозварника  і  талон  про  складання заліку з правил 

пожежної безпеки. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після 

виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному 

газоелектрозварювальному обладнанні. Виконання вогневих робіт повинно 

негайно  припинятися  на  вимогу особи, відповідальної  за безпечне 

проведення робіт та органів державного пожежного нагляду. 

     Приміщення котелень повинні оснащуватися установками пожежної 

сигналізації (УПС) та автоматичними установками пожежогасіння (АУП), 

відповідно до вимог  чинних нормативних документів. 

Усі установки мають бути справними, утримуватися в працездатному 

стані і мати сертифікат відповідності. 

Для утримання в працездатному стані УПС та АУП необхідно 

забезпечувати такі заходи: 

- технічне обслуговування з метою збереження показників безвідмовної 

роботи на період терміну служби; 

- матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення з метою безвідмовного 

виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, 

підтримання і своєчасне відновлення працездатності; 

- опрацювання необхідної  експлуатаційної  документації для 

обслуговуючого й чергового персоналу. 

    Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та 

налагодження установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт. 

     Приміщення котелень повинні бути обладнані системами проти димного 

захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв’язку, 

відповідно до вимог будівельних норм. 

 



Утримання інженерного обладнання: 

     Особи, призначені відповідальними за технічний стан опалювальних 

установок, зобов'язані організовувати постійний контроль за правильністю їх 

утримання  та  експлуатацію, своєчасний і якісний ремонт. 

     Опалювальні установки повинні відповідати протипожежним вимогам 

стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів. 

     Режим, час та тривалість  топлення  печей  встановлюються  

розпорядженням керівника навчального закладу. 

    Повітронагрівальні й опалювальні прилади повинні розміщуватися так, щоб 

до них був забезпечений вільний доступ для огляду й очищення. 

     Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, 

а також протягом усього опалювального сезону, а саме: 

- опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі, не 

рідше одного разу на три місяці; 

- печей та осередків вогню безперервної дії, не рідше одного разу на два 

місяці. 

     Результати очищення димоходів та печей повинні фіксуються в журналі. 

     Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки 

(відступки) від горючих конструкцій, що відповідають вимогам будівельних 

норм. 

     Підлога з горючих матеріалів повинна захищатися під топковими 

дверцятами  (топковим  отвором)  металевим листом розміром 0,7 м x 0,5 м, що  

розташовується  своїм  довгим  боком   

уздовж  печі. 

Під час експлуатації пічного опалення не допускається: 

- залишати печі,  які топляться без  нагляду; 

- користуватися печами й осередками вогню, які мають тріщини; 

- розміщати паливо  й  інші  горючі  речовини  і  матеріали безпосередньо 

перед топковим отвором; 

- зберігати  не загашені  вуглини та золу в металевому посуді, встановленому 

на дерев'яній підлозі або горючій підставці; 

- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали; 

- застосовувати  для  розпалювання  печей  ЛЗР та ГР; топити вугіллям, 

коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети; 

- використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри 

топливника;  

- здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника; 

- використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи; 

- прокладати димоходи  опалювальних печей по горючих основах; 

- здійснювати топлення печей під час проведення освітнього процесу та  

масових заходів. 



У приміщеннях котелень не дозволяється: 

 

- виконувати роботи, які не пов’язані з експлуатацією котельних установок; 

- допускати до роботи в котельнях і доручати нагляд за котлами стороннім 

особам, а також особам, які не пройшли спеціальної підготовки або 

перебувають у нетверезому стані; 

- допускати витікання газу в місцях з’єднання трубопроводів і форсунок; 

- подавати паливо при згаслих форсунках або  газових пальниках; 

- працювати з несправними приладами контролю та автоматики; 

- сушити будь-які матеріали, що можуть горіти на котлах; 

- залишати без нагляду котли, що перебувають в роботі (при відсутності 

автоматики); 

- зберігати легкозаймисті (ЛЗР) та інші горючі рідини (ГР) й  матеріали; 

- використовувати  протипожежний  інвентар і устаткування для 

господарських, виробничих та інших потреб, не пов’язаних із пожежогасінням. 

 

Відповідальний   за   пожежну   безпеку    у  приміщенні  котельні 

 

  

                                                         (прізвище, ініціали) 

 

     Відповідальний  за  пожежну безпеку в приміщенні котельні, бойлерної  

після  закінчення  роботи  зобов’язаний: 

- ретельно оглянути  приміщення, навести порядок на робочому місці, 

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  котелень,  бойлерних  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                            

 


