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ІНСТРУКЦІЯ  № 111 
про заходи пожежної безпеки в приміщенні матеріального складу 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Ця Інструкція поширюється на приміщення матеріального складу 

Київського університету імені Бориса Грінченка, встановлює вимоги 

пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі на складі та є 

обов’язковою для вивчення й виконання відповідальним за пожежну безпеку,  

працівниками, які тимчасово перебувають у приміщеннях матеріального 

складу, а також технічними працівниками.   
 

2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

За пожежною небезпекою відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 приміщення 

матеріального складу належать до категорії «В».  

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності 

людей повинні постійно освітлюватись електричним світлом.  

Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, 

перемикачів та інших подібних апаратів не допускається.  

Усі працівники матеріального складу під час прийняття на роботу та в 

процесі роботи повинні проходити протипожежний інструктаж і перевірку 

знань з питань пожежної безпеки.  

Склад слід завжди утримувати впорядкованим і в чистоті. Порожню тару 

та інший пакувальний матеріал належить негайно прибирати зі складу в 

спеціально відведене місце. 

На складі необхідно дотримуватися правил спільного зберігання 

матеріальних цінностей. Не допускається зберігання легкозаймистих і 

горючих рідини (ЛЗР і ГР) та кислот.    

Освітлення складських приміщень допускається тільки електричне. 

Складувати горючі матеріали необхідно не ближче: 0,5 м – до 

електросвітильників; 0,6 м – до сповіщувачів систем пожежної сигналізації; 

0,2 м – до горючих будівельних конструкцій; 0,15 м – до приладів 

центрального водяного опалення.  

Евакуаційні виходи та проходи мають утримуватися завжди вільними й 

нічим не захаращуватися.  



 

 

Пожежні сповіщувачі повинні функціонувати цілодобово і постійно 

утримуватися в чистоті. До них має бути забезпечений вільний доступ.  

У приміщеннях складу забороняється:  

 курити та застосовувати відкритий вогонь;  

 перевантажувати товарно-матеріальними цінностями та зберігати 

продукцію навалом;  

 захаращувати проходи й підходи до пожежного інвентарю та 

устаткування;  

 використовувати нагрівальні та побутові електроприлади.  

 Працівник складу зобов’язаний перед закриттям особисто перевірити всі 

приміщення й, лише пересвідчившись у їхньому пожежобезпечному стані, 

знеструмити електромережу та замкнути склад.  
 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ПОЖЕЖІ 

 

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов’язаний:  

 негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – 

101 (112), вказавши адресу об’єкта, кількість поверхів будівлі, місце 

виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також 

повідомити своє прізвище;  

 вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних 

цінностей;  

 вимкнути (за необхідності) вентиляцію та електрообладнання;  

 гасіння пожежі здійснювати з використанням вогнегасників та інших 

наявних засобів пожежогасіння; 

 повідомити про пожежу керівництво університету та чергового на 

об’єкті.  

Організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, надавати їм 

допомогу під час гасіння пожежі.  

 

 

________________ 


