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Інструкція № 8 

про заходи пожежної безпеки у бібліотеці  

  

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

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

обов’язковою для вивчення і виконання усіма її працівниками та 

відвідувачами. 

 

2. Загальні положення. 
2.1. До роботи в приміщеннях бібліотеки допускаються особи, які 

пройшли відповідні інструктажі та перевірку знань з пожежної безпеки. 

2.2. Всі працівники, які допущені до роботи в приміщеннях бібліотеки, 

повинні вміти користуватися та знати місце знаходження первинних засобів 

пожежогасіння. 

3. Вимоги пожежної безпеки в приміщеннях бібліотеки. 
3.1. Меблі, стелажі та бібліотечне обладнання повинні бути розміщені 

таким чином, щоб був забезпечений вільний евакуаційний вихід із 

приміщення бібліотеки шириною не менш 1 м. 

3.2. Книжки та інші горючі матеріальні цінності повинні зберігатись на 

відстані не менше: 1 м від електрощитів, електрозбірок, електрокабелів; 0,5 м 

від електроапоратури, приладів освітлення; 0,6 м від сповіщувачів 

автоматичної пожежної сигналізації; 0,25 м від приладів опалення. 

.3. Електромережі, електроприлади та обладнання повинні 

використовуватися відповідно до чинних нормативних актів з пожежної 

безпеки та рекомендацій підприємства виробника. У випадку виявлення 

пошкоджень електромережі, вимикачів розеток та інших електротехнічних 

виробів необхідно терміново відключити електроживлення та вжити заходів 

для приведення обладнання у справний, пожежобезпечний стан. 

3.4. Засоби протипожежного захисту та оповіщення про пожежу повинні 

утримуватись у справному стані. Первинні засоби пожежогасіння повинні 

бути розміщені в легкодоступних місцях, які позначені показчиками та 

знаходитись у постійній готовності до приведення в дію. 

3.5. У приміщеннях бібліотеки забороняється: 

– палити та користуватись відкритим полум’ям; 

– проводити зварювальні та інші вогневі роботи без спеціального 

письмового дозволу, користуватись легкозаймистими рідинами; 

– захаращувати евакуаційні виходи, доступ до первинних засобів 

пожежогасіння, використовувати їх не за призначенням, демонтувати 
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елементи автоматичної пожежної сигналізації, зберігати архівні документи та 

інші матеріали в шафах, нішах інженерних комунікацій; 

– користуватись саморобними електронагрівальними та іншими 

побутовими електроприладами у невстановлених для цього місцях; 

– монтувати саморобні тимчасові електромережі, прокладати електричні 

дроти по горючій основі, використовувати саморобні подовжувачі, 

користуватись освітлювальними приладами без захисного розсіювача. 

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 активність встановлених систем протипожежного захисту.  

  

4. Обов`язки та дії у разі виникнення пожежі.  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 

- негайно голосно (багаторазово) сповістити усіх присутніх про пожежу 

зупинивши проведення усіх заходів у проміщеннях бібліотеки: «УВАГА 

ПОЖЕЖА, терміново звільнити усі приміщення по евакуаційним шляхам!!!»; 

- 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; 

- оцінивши обстановку організувати (взяти участь в) безпечну евакуацію 

людей використовуючи для цього всі наявні сили і засоби. Для цього 

відчинити повністю створи дверей усіх евакуаційних виходів. У разі 

ускладнення видимості від продуктів горіння у коридорах вестибюлях, 

сходових клітках для евакуйованих голосом вказувати напрямок руху до 

евакуаційного виходу «ВИХІД ТУТ!!!».  

- за можливості здійснити заходи, що сприяють запобіганню поширенню 

пожежі, а саме: знеструмити ввідну електромережу бібліотеки, систему 

кондиціювання повітря її приміщень, зачинити віконні та дверні отвори, 

максимально зменшивши приплив повітря у приміщення які охоплені 

пожежею; 

- за спроможністю до прибуття оперативно-рятувальних служб здійснити 

гасіння пожежі з максимальною інтенсивністю подачі вогнезахисної речовини 

на площу пожежі, залучаючи та використовуючи для цього усі спроможні 

сили і первинні засоби пожежогасіння.  
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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) матеріальних цінностей яким загрожує знищення 

(пошкодження) пожежею; 

- 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)  

 

 


