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Інструкція № 20 

про заходи пожежної безпеки у складських приміщеннях  

 

1. Галузь застосування. 
Дія цієї Інструкції поширюється на всі складські приміщення і 

встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій в разі пожежі та є 

обов’язковою для вивчення і виконання усіма особами, які перебувають у 

приміщеннях складу. 

2. Вимоги пожежної безпеки. 

2.1. Приміщення складу за пожежною небезпекою належать до категорії 

В. 

2.2. Усі працівники складу під час прийняття на роботу та протягом 

роботи мають проходити інструктаж із питань пожежної безпеки та перевірку 

знань із питань пожежної безпеки. 

2.3. Склад варто постійно утримувати в чистоті. Тару, що вивільнюють, 

та інший пакувальний матеріал потрібно негайно прибирати зі складу в 

спеціально відведене для цього місце. 

2.4. Складування горючих матеріалів має бути не ближче 1 м до 

електроустаткування, горючих будівельних конструкцій, приладів опалення та 

пожежних щитів або інших засобів пожежогасіння. 

2.5. Проти дверних отворів залишати проходи, які дорівнюють ширині 

дверей (воріт), але не менше 1 м. 

2.6. У складах, що понад 10 м завширшки, посередині влаштувати 

поздовжній прохід не менше 2 м завширшки. Ширина проходів між 

штабелями має бути не менше 1 м. 

2.7. Позначати ширину проходів та місця штабельного зберігання 

обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно. 

2.8. Евакуаційні виходи і проходи необхідно утримувати постійно 

вільними та нічим не захаращувати. 

2.9. Приміщення комплектують вогнегасниками. Кількість та тип 

вогнегасників визначається фахівцем з пожежної безпеки. 

2.11. У приміщеннях складу заборонено: 

– курити та користуватися відкритим вогнем (зварювальні роботи 

проводять у встановленому порядку з дозволу керівника за нарядом-

допуском); 

– перевантажувати товарно-матеріальними цінностями; 

– захаращувати проходи та підходи до протипожежного інвентарю та 

обладнання; 
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– зберігати продукцію насипом та впритул до приладів і труб опалення; 

– експлуатувати побутові електронагрівальні прилади, установлювати з 

цією метою штепсельні розетки; 

– використовувати тимчасову електромережу; 

– використовувати світильники з лампами розжарювання без захисного 

суцільного скла (ковпаків); 

– прокладати електричні проводи й кабелі транзитом через складські 

приміщення, пожежонебезпечні зони та проводи з пошкодженою або такою, 

що під час експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією; 

– користуватися пошкодженими розетками, вимикачами; 

– складати горючі матеріали на відстані менш ніж 1 м від 

електроустаткування та під електрощитами. 

2.12. Відповідальний за пожежну безпеку 

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

- ретельно оглянути всі службові приміщення, пересвідчитись у 

відсутності порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі, 

ускладнення її гасіння у разі виникнення;  

- знеструмити освітлювальні мережі, прилади та обладнання (за винятком 

електрообладнання, яке відповідно до вимог безпеки та охорони має 

працювати цілодобово); 

-  перевірити справність автоматичних установок пожежної автоматики; 

- зачинити та опечатати складське приміщення,  встановленим порядком 

передати під охорону.  

 

3. Обов`язки та дії у разі виникнення пожежі  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 

- 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. 

Продублювати повідомлення черговому по університету за тел. (048) 799-

50-70, ОЦППП «Академія поліції» тел. (048) 709-50-45; 

- голосно (багаторазово) сповістити про виникнення пожежі спочатку на 

верхніх поверхах, потім на нижніх; 

- організувати безпечну евакуацію людей і матеріальних цінностей, для 

цього відчинити повністю (усі створи) двері всіх евакуаційних виходів та за 

можливості щільно зачинити вікна. У разі ускладнення видимості від 

продуктів горіння в коридорах вестибюлях, сходових клітках голосом 

вказувати напрямок руху «ВИХІД ТУТ»; 

- знеструмити приладами захисту електрощитових, електричних шаф 

поверхів приміщення та/або дільниці, системи примусової вентиляції де 

сталося займання; 
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- розпочати за спроможністю гасіння пожежі наявними первинними 

засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежними кран-комплектами.  

Гасіння (локалізація) пожежі первинними засобами пожежогасіння 

допускається на ранньому етапі виникнення пожежі, якщо немає загрози 

життю чи здоров’ю від небезпечних факторів пожежі; 

-   прибулим за викликом оперативно-рятувальним службам надати 

всебічну допомогу в гасінні пожежі. 

 

 

__________________________________________________________

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

 


