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Інструкція № 15 

про заходи пожежної безпеки у кімнаті зберігання зброї 

 

1. Галузь застосування  

Ця інструкція поширюється на кімнати зберігання зброї, де організовано 

проводиться зберігання та видача стрілецької зброї, їх боєприпасів, і визначає 

вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення 

пожежі. Вона є обов’язковою для вивчення і виконання усіма, хто має 

санкціонований доступ до них.  

 

2. Вимоги пожежної безпеки  

Кімната зберігання зброї відноситься до категорії режимного об’єкту 

Примірник ключів від вхідних дверей кімнати зберігання зброї постійно 

повинен знаходяться у чергового по університету (чергового по ОЦППП 

«Академія поліції»). 

В кімнаті зберігання зброї заборонено: 

- допуск тимчасово (одноразово) у кімнату 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;  

Черговому в кімнаті зберігання зброї після закінчення роботи: 

- оглянути кімнату, пересвідчитись у відсутності порушень, які можуть 

призвести до виникнення пожежі, ускладнюють евакуацію та гасіння ймовірної 

пожежі;  

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади та обладнання (за винятком 

електрообладнання, яке відповідно до вимог має працювати цілодобово); 

-  перевірити справність систем протипожежного захисту; 

 

3. Обов`язки та дії у разі виникнення пожежі  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 

- зупинити усі види робіт в кімнаті, сповістивши про виникнення пожежі 

голосом «ПОЖЕЖА» усіх присутніх в приміщеннях чергового.; 

- 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.  

- оцінити обстановку; 

- знеструмити ввідну електромережу складу; 



2 
 

- здійснити заходи, що сприяють запобіганню поширенню пожежі, зачинив 

дверний отвір, максимально зменшивши приплив повітря у приміщення кімнати 

зберігання зброї; 

 - 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 у т.ч. внутрішні пожежні крани першого 

поверху. 

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) зброї та боєприпасів до неї, спецзасобів, майна  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 

 

 


