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Інструкція № 21 

про заходи пожежної безпеки у гаражі  

 

1. Галузь застосування. 

Ця інструкція поширюється на всі приміщення гаражів 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 та всіма водіями, механіками та іншим 

технічним персоналом, що перебуває в цих приміщеннях.  

 

2. Вимоги пожежної безпеки. 

Усі водії та технічні працівники автогосподарства Університету під час 

прийняття на роботу і у процесі праці повинні проходити протипожежні 

інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки.  

Будь які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень 

гаражів здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка 

розроблена відповідно до ДБН В.2.3-15:2007 „Споруди транспорту. 

Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів” та інших нормативних 

документів та пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним 

актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах 

державного пожежного нагляду.  

В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях автогосподарства, які 

після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим 

персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх 

живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового 

освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також 

електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).  

Електрощити, групові електрощитки повинні бути оснащені схемами 

підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням 

номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).  

Відстань між боковими бортами автомобілів і стіною (колоною) 

приміщення гаражу або майстерні має бути не меншою за 0,8 м.  

Колісні транспортні засоби мають бути забезпечені вогнегасниками 

відповідно до Норм оснащення вогнегасниками колісних транспортних 

засобів.  

Виходи з оглядових канав не можна перекривати транспортними 

засобами. Після закінчення роботи оглядові канави слід очищати від 

промасленого ганчір’я, розлитих легко займистих (ЛЗР) і горючих речовин 

ГР).  
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У приміщеннях для ремонту та в підсобних приміщеннях не дозволяється 

здійснювати капітальний і середній ремонти транспорту з баками, 

наповненими пальним, та картерами, заповненими маслом. Під час ремонту 

бензобаків спочатку необхідно промити їх гарячою водою або розчином 

каустичної соди, продути парою та просушити гарячим повітрям до 

цілковитого видалення залишків ЛЗР. Очищення бензобаків здійснювати 

просто неба або у вентильованому приміщенні, а зварювання та паяння – з 

відкритими отворами бензобаків і наявним резервуаром, заповненим водою.  

Для миття та знежирювання деталей, устаткування, виробів тощо 

зазвичай застосовуються негорючі мийні засоби та пожежобезпечні способи. 

Застосування для миття й знежирювання ЛЗР і ГР дозволяється лише в тих 

випадках, коли існуючі негорючі речовини та безпечні методи не 

забезпечують необхідної за технологією чистоти обробки деталей.  

Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися 

тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств 

виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, 

розеток та інших електровиробів, слід негайно вимкнути їх та вжити 

необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.  

Приміщення автогосподарства ( гаражі, ремонтні майстерні, склади тощо) 

повинні бути оснащені первинними засобами пожежогасіння 

(вогнегасниками).  

Первинні засоби пожежогасіння слід утримувати у справному стані. Усі 

працівники автогосподарства повинні вміти користуватись наявними 

вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх 

знаходження. Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця 

розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.  

У приміщеннях автомобільного господарства, де утримується 

транспорт, не дозволяється:  
- тютюнопаління і застосовування відкритого вогню;  

- установлювати транспортні засоби в кількості, яка перевищує норму, 

порушувати план їх розміщення, зменшувати відстань між ними, а також від 

них до конструктивних елементів будівель (споруд);  

- захаращувати виїзні ворота й проїзди;  

- проводити ковальські, термічні, зварювальні, малярні й дерево 

оздоблювальні роботи, а також промивати деталі із застосуванням ЛЗР і ГР 

(такі роботи слід виконувати у відповідних майстернях);  

- утримувати транспортні засоби з відкритими горловинами паливних 

баків, а також за наявності витікання пального й масла;  

- заправляти транспортні засоби пальним та зливати з них пальне (такі 

роботи слід виконувати на заправному пункті);  

- зберігати тару з-під пального, а також пальне й масла, за винятком 

пального в баках і газу в балонах, змонтованих на автомобілях;  

- підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах; - 

підігрівати двигун відкритим вогнем (факелами, паяльними лампами тощо), 

застосовувати відкритий вогонь для освітлення;  
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- використовувати транспортні засоби для перевезення ЛЗР і ГР, а також 

горючих газів;  

- залишати в транспортних засобах промаслені обтиральні матеріали та 

спецодяг після закінчення роботи;  

- залишати автомобілі на стоянці з увімкненим запалюванням;  

- ставити на зберігання транспорт із несправною електропроводкою та з 

увімкненим вимикачем „маси” (за наявності), з несправною пневматичною 

системою гальмування;  

- подавати в разі несправної паливної системи бензин у карбюратор 

безпосередньо з резервуара через шланг або в іншій спосіб;  

- допускати накопичення на двигуні та його картері бруду й масла;  

- застосовувати бензин для миття деталей, протирання автомобілів та 

устаткування.  

Після закінчення роботи всі робочі місця мають бути прибрані, а 

струмоприймачі вимкнені. Буксирні троси слід зберігати на зовнішній частині 

стіни боксів зберігання автомобільної техніки.  

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.  

 

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  

виклику «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; 

- 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 приміщеннях, боксах автомобільного господарства 

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)  


