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Інструкція № 17 

про заходи пожежної безпеки у тирі 

 

1. Галузь застосування  

Ця інструкція поширюється на приміщення тиру, де організовано 

проводиться учбово-тренувальні заняття і практичні стрільби зі стрілецької 

зброї. Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки та 

порядку дій у разі виникнення пожежі, є обов’язковою для вивчення і 

виконання усіма учасниками навчального процесу.  

 

2. Вимоги пожежної безпеки  

Кожен присутній в тирі здобувач освіти повинен знати і вміти 

застосовувати правила пожежної безпеки. Уміти користуватися засобами 

пожежогасіння у випадку виникнення пожежі. 

Приміщення тиру нормативно обладнують первинними засобами 

пожежогасіння, які утримуються в справному стані (порошковий чи вуглекис-

лотний вогнегасник, ящик з піском). 

Виходи з тиру постійно тримати у справному стані і нічим не 

захаращувати. 

В приміщеннях тиру забороняється:  

- використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням; 

- зберігати пальне, мастильні матеріали, фарби, лаки або розливати їх на 

підлозі; 

Розлиті на підлозі мастильні матеріали слід прибрати у спеціальну тару і 

знищити. Це місце засипати піском або тирсою. 

Промащені матеріали по закінченню чистки зброї винести з тиру і 

спалити в безпечному місці (відведеному місці). 

Категорично забороняється користуватися в тирі відкритим вогнем для 

коптіння мушок. 

Освітлення тиру 

- повинно бути електричним; 

- у приміщені тиру електричні світильники повинні бути закриті 

скляними ковпаками; 

- не можна залишати без нагляду ввімкнені електричні машинки для 

мішеней; 

- знеструмлюватись поза часом проведення учбово-тренувальних занять і 

практичних стрільб. 
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Відповідальна особа за пожежну безпеку 

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

- ретельно оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, 

що можуть призвести до виникнення пожежі;  

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади (за винятком 

електрообладнання, яке за вимогами технології повинно 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 учбово-тренувальні заняття і практичні стрільби, 

сповістивши про виникнення пожежі голосом «ПОЖЕЖА» усіх присутніх в 

приміщеннях тиру; 

- 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;  

- організувати (залучитися до) евакуацію усіх присутніх з будівлі тиру; 

- сповістити особисто, або через осіб, які евакуювалась про пожежу 

чергового по університету, (чергового по ОЦППП «Академія поліції; 

- здійснити заходи, що сприяють запобіганню поширення пожежі 

вимкнувши струмоприймачі та кондиціонування повітря, максимально 

зменшивши приплив повітря в приміщення де виникла пожежа і здійснюється 

її гасіння; 

- оцінити обстановку, організувати та здійснити гасіння пожежі наявними 

первинними засобами пожежогасіння з максимальною інтенсивністю подачі 

вогнезахисної речовини у площину пожежі, залучаючи для цього усі наявні 

спроможні сили і засоби. При гасінні врахувати заходи безпеки життя та 

здоров’я; 

- одночасно при гасінні пожежі допоміжними силами безпечно провести 

евакуацію (рятування) боєприпасів і зброї, матеріальним цінностям з сусідніх 

приміщень, яким загрожують фактори пожежі; 

- помічнику чергового повідомити керівництво університету про пожежу, 

та організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальні служби, 

забезпечити безперешкодний їх доступ до місця пожежі; 

- за потреби, викликати до місця пожежі медичну та інші аварійні 

служби; 

- про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації повідомити 

посадову особу університету, що прибула за викликом першою на місце 

пожежі;  

- надати всебічну допомогу підрозділам задіяним в гасінні пожежі. 

________________________________________________________ 
    (посада керівника структурного підрозділу)            (підпис)       (ім’я, прізвище)  

 


