
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

08  листопада 2021 року № 459 

 

 

 

Інструкція № 14 

про заходи пожежної безпеки в приміщеннях складу озброєння 

 

1. Галузь застосування  

Ця інструкція поширюється на приміщення, де організовано проводиться 

зберігання та видача боєприпасів стрілецької зброї. і визначає вимоги щодо 

забезпечення пожежної безпеки в них, порядок дій у разі виникнення пожежі та 

є обов’язковою для вивчення і виконання усіма, хто залучаються до цих заходів.  

 

2. Вимоги пожежної безпеки  

Склад озброєння дозволено розміщувати в адміністративних будівлях за 

умови відсутності в суміжних приміщеннях, під та над складом робочих місць із 

постійним перебуванням людей, які повністю забезпеченні системами 

протипожежного захисту та нормативною кількістю первинних засобів 

пожежогасіння. 

Заборонено розміщувати склади озброєння в адміністративних і житлових 

будинках, а також організовувати зберігання озброєння в підвальних 

(напівпідвальних) приміщеннях, через які проходять інженерні комунікації.   

Примірник ключів від вхідних дверей складу озброєння постійно повинен 

знаходяться у запечатаному вигляді в чергового по ОЦППП «Академія поліції». 

Електричне освітлення за умови дотримання заходів пожежної безпеки 

дозволено в усіх приміщеннях, за винятком приміщень із вибуховими 

речовинами, засобами підриву і мастильними матеріалами. У таких 

приміщеннях слід користуватися електричними ліхтарями чи обладнати їх 

електричним освітленням із напругою мережі не більше ніж 36 В зі ступенем 

захисту плафонів світильників, призначених для вибухонебезпечних приміщень. 

Під час зберігання боєприпасів необхідно дотримуватися правил спільного 

зберігання.  

У складі озброєння проти кожних дверей влаштовуються робочі проходи 

шириною, рівною ширині дверей, усередині сховища або вздовж однієї зі стін – 

робочі проходи шириною не менше ніж 1,25 м, уздовж стін – оглядові проходи 

шириною не менше ніж 0,6 м.  

Шибки у вікнах мають бути з матового скла або зафарбованими білою 

фарбою.  

Висота штабелів ящиків з боєприпасами не повинна перевищувати висоти, 

встановленої керівними документами. Відстань між верхнім рядом штабеля і 

стелею сховища повинна бути не менше ніж 0,5 м.  

На фахівця групи озброєння відділу матеріального забезпечення 

(відповідальну матеріальну особу) покладається організація проведення в 

приміщеннях складу озброєння протипожежних заходів, систематичні перевірки 



2 
 

дотримання правил пожежної безпеки під час зберігання озброєння, контроль 

працездатності існуючих систем протипожежного захисту, первинних засобів 

пожежогасіння та їх готовності до застосування. 

В приміщеннях складу озброєння заборонено: 

- допуск тимчасово (одноразово) у приміщення складу осіб, які 

попереднього не пройшли інструктаж з пожежної безпеки; 

- використання гасових ліхтарів, факелів, свічок та інших освітлювальних 

пристроїв із відкритим полум’ям і застосуванням рідких горючих речовин; 

- зберігання паливно-мастильних і легкозаймистих матеріалів; 

- будь які види куріння;  

- захаращувати робочі, оглядові проходи і залишати поверх штабелів 

боєприпаси, не укладені в ящики;  

- залишати боєприпаси навіть на короткий час у місцях, куди проникає 

пряме сонячне проміння. 

Відповідальна особа за пожежну безпеку 

__________________________________________  
                                                    (посада, ім’я, прізвище)  
після закінчення роботи зобов’язана: 

- спільно з черговим по університету ОЦППП «Академія поліції» ретельно 

оглянути усі приміщення складу озброєння, 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 має працювати цілодобово); 

-  перевірити справність систем протипожежного захисту; 

- зачинити вхідні двері складу передаючи його під охорону встановленим 

порядком. 

 

3. Обов`язки та дії у разі виникнення пожежі  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 

- зупинити усі види робіт, сповістивши про виникнення пожежі голосом 

«ПОЖЕЖА» усіх присутніх в приміщеннях складу. Евакуюватись самостійно за 

межі складу усім стороннім особам у разі їх знаходження в приміщеннях складу 

озброєння; 

- черговому по ОЦППП «Академія поліції» при отриманні повідомлення 

про пожежу в складі озброєння 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.  

Помічнику чергового продублювати повідомлення черговому по 

університету за тел. (048) 799-50-70; 

 - оцінити обстановку; 

- знеструмити ввідну електромережу складу; 
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- здійснити заходи, що сприяють запобіганню поширенню пожежі, зачинив 

віконні та дверні отвори, максимально зменшивши приплив повітря у 

приміщення які охоплені пожежею; 

 - приступити негайно до гасіння пожежі наявними первинними засобами 

пожежогасіння з максимальною інтенсивністю подачі вогнезахисної речовини у 

площину пожежі залучаючи для цього усі наявні сили чергових змін і засоби 

першочергового пожежогасіння. При гасінні врахувати час до ймовірного 

вибуху (детонації) боєприпасів розміщених в ящиках, який  складає до 7 хвилин 

з моменту загоряння його ззовні. 

Ліквідуючи полум’я здійснити інтенсивне проливання водою, як і ззовні 

так і з середини розосереджених ящиків з боєприпасами з подальшою їх 

евакуацією на зовні з будівлі.  

Гасіння (локалізація) пожежі первинними засобами пожежогасіння 

допускається на ранньому етапі виникнення пожежі, якщо немає загрози життю 

чи здоров’ю від небезпечних факторів пожежі; 

- одночасно при гасінні пожежі допоміжними силами безпечно провести 

евакуацію (рятування) боєприпасів з сусідніх приміщень, яким загрожують 

фактори пожежі; 

- прибулим за викликом оперативно-рятувальним службам за потребою 

надати всебічну допомогу при гасінні пожежі; 

- про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації людей повідомити 

посадову особу університету, що прибула за викликом першою на місце пожежі.  

 

 

__________________________ __________ _______________________ 
  (посада керівника структурного підрозділу)         (підпис)             (ім’я, прізвище)  

 

ПОГОДЖЕНО: 
Фахівець з пожежної безпеки 

відділу матеріального забезпечення             Віктор КИСІЛЬ 

 

 


