
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про встановлення протипожежного режиму в апараті Мукачівської міської ради 

та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах міської ради 

 

З метою організації роботи з попередження пожеж i проведення 

злагоджених дій при евакуації людей, майна, тощо на випадок пожежі в апараті 

Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах 

міської ради, у відповідності до ст.55 Кодексу цивільного захисту України, 

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від  30.12.2014 № 1417, керуючись п.п. 1, 20 ч.4 ст.42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити Інструкцію №1 «Про встановлення протипожежного режиму 

в апараті Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, інших 

виконавчих органах міської ради», що додається. 

2. Затвердити Інструкцію №2 «Про заходи пожежної безпеки для службових  

(адміністративних) приміщень в апараті Мукачівської міської ради та її 

виконавчого комітету, інших виконавчих органах міської ради», що 

додається.  

3. Затвердити Інструкцію №3 «Про утримання та експлуатацію 

вогнегасників в апараті Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, 

інших виконавчих органах міської ради», що додається. 

4. Затвердити Інструкцію №4 «Про заходи пожежної безпеки для 

працівників охорони Мукачівської міської ради», що додається. 

5. Відповідальному за пожежну безпеку, головному спеціалісту відділу з 

питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 

міської ради Володимиру Яцківу, забезпечити ознайомлення із затвердженими 

інструкціями працівників апарату Мукачівської міської ради та її виконавчого 

комітету, інших виконавчих органах міської ради. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Мукачівського 

міського голови 

17.03.2022 №101 

 
ІНСТРУКЦІЯ №1 

«Про встановлення протипожежного режиму в апараті Мукачівської міської 

ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах міської ради» 

 

I. Загальні положення 
1. Інструкція про встановлення протипожежного режиму в апараті  

Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих 

органах міської ради (далі - Інструкція), розроблена  відповідно до вимог 

Кодексу цивільного захисту України, наказу МВС України від 30.12.2014 

№1417 «Правила пожежної безпеки в Україні» (зі змінами), встановлює 

правила забезпечення протипожежного режиму в апараті Мукачівської міської 

ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах міської ради. 

2. Визначені в Інструкції про встановлення протипожежного режиму   

щодо заходів пожежної безпеки поширюються на прилеглу територію, 

службові, технічні та інші приміщення  в апараті Мукачівської міської ради її 

виконавчого комітету, інших виконавчих органах міської ради. Вимоги 

Інструкції обов’язкові до виконання усіма працівниками  та відвідувачами. 

II. Порядок утримання шляхів евакуації 

1. Утримання евакуаційних шляхів і виходів у всіх будівлях здійснюється 

відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні та інших нормативних 

актів з питань пожежної безпеки. 

2. За наявності в приміщенні лише одного евакуаційного виходу 

дозволяється перебування в ньому не більше 50 осіб. 

3. Наявні евакуаційні шляхи i виходи позначаються відповідним знаком 

пожежної безпеки та схематичним планом евакуації на шляхах i виходах. 

4. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з 

будівель (приміщень). Допускається влаштування дверей з відчиненням 

усередину приміщення у разі одночасного перебування в ньому щонайбільше 

15 oci6, а також у санвузлах, з балконів, лоджій. 

5. За наявності людей в приміщенні двері евакуаційних виходів можуть 

замикатися лише на внутрішні запори, які легко відчиняються. 

6. Килими, килимкові доріжки й інші покриття підлоги з одночасним 

перебуванням 50 та більше осіб, коридорах на сходових майданчиках повинні 

надійно кріпитися до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності 

продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну здатність.  

7. Не допускається облаштування на шляхах евакуації порогів, виступів, 

турнікетів та інших пристроїв, які перешкоджають вільному та швидкому 

виходу людей. 
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III. Визначення спеціальних місць для куріння 

1. Спеціальні місця для куріння мають бути позначені відповідним знаком 

або написом. У спеціальних місцях для куріння встановлюється урна або 

попільниця з негорючих металів.   

2. Куріння за межами спеціально відведених місць забороняється. 

IV. Порядок застосування відкритого вогню 

1. У всіх внутрішніх приміщеннях будівель і споруд заборонено 

розведення відкритого вогню (у тому числі зварювальних і різальних робіт).  

Виконання будь-яких вогневих робіт у приміщеннях може здійснюватися 

тільки з письмового дозволу завідувача господарством або особи, яка виконує 

його обов’язки. 

2. Дозвіл на проведення вогневих робіт оформлюється напередодні 

проведення цих робіт. 

3. Електрозварювальні та інші роботи, пов’язані з застосуванням 

відкритого вогню, здійснюються тільки при обов’язковому нагляді і контролі 

завідувача господарством з забезпеченням цих робіт вогнегасниками, запасом 

води, піском та іншими первинними засобами пожежогасіння. 

4. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів 

щодо забезпечення пожежної безпеки та при справному 

газоелектрозварювальному обладнанні  

5. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинитися на вимогу 

особи, відповідальної за безпечне проведення робіт або органів пожежного 

нагляду. 

V. Порядок використання побутових нагрівальних приладів 

1. Перед ввімкнням електроприладу необхідно перевірити справність його 

нагрівальної частини, оглянути дріт та вилку. 

2. Не допускається: 

 використання побутових електротронагрівальних приладів без негорючих 

теплоізоляційних підставок, та в місцях (приміщеннях) де їх застосування 

заборонено; 

 вмикання вологими руками електронагрівальних приладів; 

 експлуатація електронагрівальних приладів при відсутності або 

несправності терморегуляторів; 

 сушити речі на обігрівачах; 

 залишати без нагляду електронагрівальних приладів під час їх 

використання; 

використання подовжувача або включення в одну розетку одночасно 

декілька приладів через розгалужувач; 

розмічення дроту обігрівачу під килимом чи іншим покриттям; 

використання саморобних нагрівальних приладів; 

самостійне здійснення ремонту приладів.  

VI. Порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт 

1. Завідувач господарством  перед виконанням тимчасових вогневих робіт 

зобов'язаний оформити наряд-допуск на їх виконання. 
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2. Проведення вогневих робіт дозволяється лише після вжиття заходів, які 

виключають можливість виникнення пожежі: очищення робочого місця від 

горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними 

засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском та лопатою). Тип 

та кількість первинних засоб1в пожежогасіння, якими повинно бути 

забезпечено місце роботи вказується в наряді — допуску на виконання 

вогневих робіт. 

З. Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов'язаний ретельно 

оглянути місце їх проведення, за наявності нагрітих конструкцій - полити їх 

водою, усунути можливі причини виникнення пожеж. 

4.  Посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку місць, де 

проводились вогневі роботи, повинна забезпечити перевірку місця проведення 

цих робіт  у продовж двох годин після їх закінчення. Про приведення місця 

вогневих робіт у пожежобезпечний стан виконавець та відповідальна  за 

пожежну безпеку посадова особа роблять відповідні позначки у наряді-допуску 

на виконання тимчасових вогневих робіт.  

5. З метою виключення потрапляння розпечених часток металу до 

суміжних приміщень, на сусідні поверхи, близько розташоване устаткування, 

всі оглядові, технологічні i вентиляційні люки, монтажні та інші отвори 

перекриття, у стінах i перегородках приміщень, де здійснюються вогневі 

роботи, повинні бути закриті негорючими матеріалами. 

6. Приміщення, у яких можливе скупчення пapiв легкозаймистих речовин, 

горючих речовин та горючих газів, перед проведенням вогневих робіт повинні 

бути провентильовані. 

7. Двері що з’єднують приміщення, де виконуються вогневі роботи, з 

суміжними приміщеннями повинні бути зачиненими. 

8. Місця, для проведення зварювальних та різальних робіт у приміщеннях, 

в конструкціях яких використані горючі матеріали, мають бути огороджені 

суцільною перегородкою з негорючого матеріалу. При цьому висота 

перегородки повинна бути не менше 1,8 м, а відстань між  перегородкою та 

підлогою — не більше 50 мм. Для запобігання розлітанню розпечених часток 

цей зазор повинен бути обгороджений сіткою з негорючого матеріалу з 

розміром чарунок не більш 1,0х 1,0 мм. 

9. Під час перерв у роботі, а також в кінці робочої зміни, зварювальна 

апаратура повинна відключатися від електромереж, шланги від'єднуватися i 

звільнятися від горючих рідин та газів, а у паяльних лампах тиск повинен бути 

повністю знижений. Після закінчення робіт уся апаратура й устаткування 

мають бути прибрані в спеціальні приміщення (місця). 

VII. Правила проїзду та стоянки автотранспорту 

1. Автомобільні проїзди та під’їзди до будівель, споруд і джерел  води 

мають забезпечувати  за будь-якої пори року безперебійний і безпечний рух 

автомобільного транспорту. 

2. Стоянка службового та особистого транспорту на території здійснюється  

у позначених місцях. 
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VIII. Порядок прибирання горючого сміття, пилу і відходів 

Усі будівлі, приміщення і споруди повинні своєчасно очищатися від 

горючого сміття. Територія повинна постійно утримуватися в чистоті. На 

території забороняється влаштовувати звалища горючих відходів. 

IX. Порядок виключення від мережі електроживлення обладнання 

 у paзі пожежі 

 Посадова особа, що прибула на місці пожежі зобов'язана: 

здійснити в paзі необхідності відключення електроенергії, перекриття 

газових та водяних комунікацій; 

здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та 

задимлення будівлі. 

X. Порядок огляду й зачинення приміщень  

після закінчення роботи 

1. Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на 

робочому місці, зачинити вікна, вимкнути електроживлення приладів та 

обладнання, якими вони користувалися. 

2. Керівники структурних підрозділів зобов'язані ретельно оглянути 

підпорядковані приміщення, пересвідчитися у тому, що немає порушень, які 

можуть призвести до виникнення пожежі. 

XI. Порядок організації експлуатації та обслуговування  наявних 

засобів протипожежного захисту  

1. Для підтримання систем пожежної сигналізації у працездатному стані 

укладаюся договори зі спеціалізованою обслуговуючою організацією. 

2. Установки пожежної сигналізації утримують у працездатному стані та 

своєчасно (щомісяця) обслуговують. 

3. Заборонено вимикати автоматичну пожежну сигналізацію. 

4. Немеханізований пожежний ручний інструмент використовують лише за 

призначенням. Використовувати пожежний інструмент для господарських або 

інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням заборонено. Інструмент 

утримують цілим, його необхідно періодично очищати від бруду, відновлювати 

фарбування, випрямляти (у paзi згинання). 

XII. Порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та 

оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, 

технологічного та іншого інженерного обладнання 

Завідувач господарством зобов'язаний забезпечити обслуговування та 

технічну експлуатацію електроустановок, організовувати і проводити 

профілактичні огляди та планово-попереджувальні ремонти електрообладнання  

і електромереж, опалювального та іншого  інженерного обладнання, а також 

своєчасне усунення порушень, які можуть призвести до пожежі. 

XIII. Порядок збору посадових ociб, відповідальних за пожежну 

безпеку, у paзi виникнення пожежі,  виклику вночі, у вихідні й святкові дні 

У paзi виникнення пожежі вночі, у вихідні й святкові дні, охорона 

повідомляє телефоном керуючого справами виконавчого комітету, завідувача 

господарством та відповідального за пожежну безпеку. 
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У залежності від обстановки, за рішенням керуючого справами 

виконавчого комітету здійснюється оповіщення та збір решти працівників  

XIV. Порядок дій у paзі виникнення пожежогасіння 

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

негайно повідомити про це за телефоном 101. При цьому необхідно 

назвати адресу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, 

обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище; 

повідомити про пожежу безпосереднього керівника та охорону; 

вжити заходів щодо евакуації людей, за можливості гасіння (локалізації) 

пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних 

цінностей. 

2. Посадова особа, що прибула на місце пожежі, зобов'язана: 

перевірити чи викликана оперативно-рятувальна служба цивільного 

захисту (продублювати повідомлення), довести подію до відома міського 

голови та його заступників; 

у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію); 

вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з 

ліквідуванням пожежі; 

припинити роботи в будівлі, крім робіт, пов'язаних iз заходами щодо 

ліквідування пожежі; 

здійснити в paзi необхідності відключення електроенергії, газових та 

водяних комунікацій та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню 

розвитку пожежі та задимленню будівлі;  

організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для 

під’їзду до осередку пожежі;  

одночасно з гасіння пожежі організувати евакуацію i захист матеріальних 

цінностей;  

забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь у 

гасінні пожежі. 

3. З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути 

забезпечений безперешкодний доступ їx на територію, за винятком, коли 

чинним законодавством встановлений особливий порядок допуску. 

4. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів посадові особи 

зобов'язані брати участь у консультуванні керівника гасіння пожежі з приводу 

конструктивних і технологічних особливостей будівлі, де виникла пожежа, 

прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення сил та засобів до 

вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням 

її поширенню  

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                        Олександр ЛЕНДЄЛ 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Мукачівського 

міського голови 

17.03.2022 №101 

 

ІНСТРУКЦІЯ№ 2 

«Про заходи пожежної безпеки для службових (адміністративних) приміщень в 

апараті Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, інших 

виконавчих органах міської ради» 

 

I. Загальні положення 

1. У кожному службовому приміщенні має бути розміщена інформація з 

номером телефону на випадок пожежі. 

2. Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб 

забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу зі службового 

приміщення (завширшки не менше 1м). 

3. Електромережі, електроприлади, апаратура, оргтехніка повинні 

експлуатуватися тільки у справному стані, з урахуванням рекомендацій, 

підприємств – виробників. У разі виявлення пошкоджень електромереж, 

вимикачів, розеток, інших електровиробів, оргтехніки слід негайно відключити 

їх та вжити необхідні заходи для приведення їх у безпечний стан. Про 

пошкодження негайно повідомити особу відповідальну за забезпечення 

пожежної безпеки або безпосереднього керівника. 

4. У службових приміщеннях, коридорах і на робочому місці потрібно 

слідкувати за чистотою. 

5. Документи, папір та інші легкозаймисті матеріали слід зберігати на 

безпечній відстані від електрощитів, електрокабелів, світильників, приладів 

опалення, апаратури та оргтехніки. 

6. Засоби протипожежного захисту (пожежна та охоронно-пожежна 

сигналізація, первинні засоби пожежогасіння тощо), які є у приміщеннях, слід 

утримувати у справному стані. 

7. Усі працівники повинні пройти інструктаж з пожежної безпеки, вміти 

користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами 

пожежогасіння та знати місце їх знаходження. 

II. Забороняється 

1. Влаштовувати тимчасові електромережі, використовувати саморобні 

продовжувачі, які не відповідають встановленим вимогам. 

2. Пристосовувати вимикачі, штепсельні розетки для підвішування одягу 

та інших предметів, обгортати електролампи та світильники, заклеювати 

ділянки електромережі горючою тканиною, папером. 

3. Використовувати побутові електрокип’ятильники, чайники і таке інше 

без негорючих підставок, залишати без нагляду увімкненими в електромережу 

кондиціонери, комп’ютери, тощо. 
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4. Захаращувати підступи до засобів пожежогасіння, використовувати 

пожежний інвентар не за призначенням, зберігати документи, різні матеріали, 

предмети та інвентар у шафах (нішах) інженерних комунікацій. 

5. Куріння (окрім спеціально відведених для цього місць). 

6. Закривати будь чим вентиляційні отвори апаратури, оргтехніки що може 

призвести до її перегрівання, виходу з ладу та пожежі. 

7. Самостійно лагодити апаратуру, оргтехніку. 

8. Використовувати легкозаймисті рідини. 

9. Виконувати розпорядження, якщо вони суперечать правилам пожежної 

безпеки і якщо їх виконання може привести до нещасних випадків. 

III. Вимоги безпеки перед початком роботи 

1. Підготувати робоче місце до роботи. Зовнішнім оглядом перевірити на: 

відсутність відкритих струмоведучих частин електроустаткування; 

справність обладнання (оргтехніки), проводів, електророзеток; 

відсутність сторонніх предметів на  робочому місці; 

відсутність пошкодження апаратури, оргтехніки тощо. 

2. При виявленні будь – яких несправностей (пошкоджень), роботу не 

розпочинати, повідомити про це особу відповідальну за забезпечення пожежної 

безпеки (керівника). 

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

1. З метою запобігання виходу з ладу та загорання відключити апаратуру 

від електроенергії, штепсельні вилки витягнути з розеток. 

2. Прибрати робочі місця. Документи, копії документів (папір) покласти в 

ящик стола, до шафи та/або до сейфу. 

3. Оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що 

можуть призвести до пожежі. 

4. Вимкнути апаратуру, оргтехніку, освітлення. 

5. Сповістити безпосереднього керівника про всі недоліки, які виникли під 

час роботи. 

V. У разі виявлення пожежі 

1. Негайно повідомити  про це за телефоном «101», вказати при цьому 

адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє 

прізвище, у разі необхідності вжити заходів для евакуації людей. 

2. Повідомити про пожежу безпосереднього керівника, а в нічний час – 

охорону. 

3. Вжити заходів щодо евакуації людей, за можливості гасіння 

(локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження 

матеріальних цінностей. 

  
   

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                        Олександр ЛЕНДЄЛ 

 

 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО   

Розпорядження Мукачівського 

міського голови 

17.03.2022 №101 

 

ІНСТРУКЦІЯ №3 

«Про утримання та експлуатацію вогнегасників в апараті Мукачівської 

міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах 

міської ради» 

 

I. Загальні положення 

Відповідно до вимог наказу МВС України від 30.12.2014 №1417 «Про 

затвердження правил пожежної безпеки в Україні» (зі змінами) будівлі, 

споруди, приміщення мають бути забезпечені вогнегасниками, які 

використовуються для локалізації ліквідації пожеж на їх початковій стадії 

розвитку. Експлуатація вогнегасників здійснюється відповідно до наказу МВС 

України від 15.01.2018 №25 «Про затвердження Правил експлуатації та 

типових норм належності вогнегасників» (зі змінами).  

II. Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників 

1. Під час вибору типу і необхідної кількості вогнегасників як елементів 

протипожежного захисту слід також керуватися галузевими правилами 

пожежної безпеки, нормами технологічного проектування та іншими 

нормативно-правовими актами, що регламентують вимоги до оснащення 

об’єктів вогнегасниками.  

2. Критеріями вибору типу і необхідної кількості вогнегасників для 

захисту службових  (адміністративних) будівель та приміщень є:  

клас можливої пожежі  (клас «A» – тверді матеріали; клас «B» – горіння 

рідин; клас «C» – горіння засів; клас «D» – горіння металів; клас «E» – горіння 

матеріалів установок під напругою); 

придатність вогнегасника для гасіння пожежі певного класу та 

відповідність умовам його експлуатації; 

вогнегасна здатність вогнегасника конкретного типу за ДСТУ 3675-98 

«Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи 

випробувань»; 

площа для захисту. 

3. За потреби використання різних типів вогнегасників допускається 

здійснювати заміну одного типу на інший із забезпеченням рівності сумарної 

вогнегасної здатності за класом пожежі, характерної для адмінбудівель.   

4. Об'єкти різного призначення оснащуються переносними 

вогнегасниками. 

5. Будинки адміністративного призначення і громадські будинки на 

кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних вогнегасників з 

масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше, а в разі площі поверху більше 

100 м.кв. кількість вогнегасників приймаються з розрахунку 1 кг вогнегасної 
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речовини на кожні 10 м.кв. площі підлоги. Крім того, слід передбачати по 

одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і 

більше: 

на 20 м.кв. площі підлоги в офісних приміщеннях з оргтехнікою, коморах, 

електрощитових, вентиляційних камерах та інших технічних приміщеннях; 

на 50 м.кв. площі підлоги в приміщеннях архівів, бібліотек, музеїв. 

6,  Приміщення площею менше ніж 20 м.кв., у яких розміщено оргтехніку, 

слід оснащувати переносним газовим вогнегасником ВВК-2. 

III. Розміщення вогнегасників 

1. Розміщення вогнегасників здійснюється згідно з вимогами наказу МВС 

України від 15.01.2018 №25 «Про затвердження Правил експлуатації та 

типових норм належності вогнегасників» (зі змінами). 

2. Переносні вогнегасники розміщують шляхом навішування за допомогою 

кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня 

підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для 

їх повного відчинення, або встановлюють на пожежні щити, стенди, підставки 

та спеціальні тумби.  

3.Для зазначення місцезнаходження вогнегасників мають встановлюватися 

вказівні знаки згідно з ДСТУІБО 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки 

безпеки. Форма та колір» (ІБО 6309:1987, ГОТ). Знаки розташовуються на 

видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як всередині, так і за межами 

приміщень.  

4. Розміщувати вогнегасники слід таким чином, щоб забезпечити 

можливість прочитання маркувальних написів на їх корпусах. При цьому 

необхідно забезпечити їх захист від дії механічних пошкоджень, сонячних 

променів, опалювальних і нагрівальних приладів, а також хімічно агресивних 

речовин (середовищ), які можуть негативно вплинути на їх роботу.  

5. Вогнегасники, які розміщуються за межами приміщень або в 

неопалювальних приміщеннях та не призначені для експлуатації за 

температури нижче 5 С0 на холодний період року необхідно переносити в 

опалюване приміщення. У таких випадках на пожежних щитах та стендах має 

розміщуватись інформація про місцезнаходження вогнегасників. Інформація 

стосовно перенесення вогнегасників відображається в журналі обліку 

вогнегасників. 

IV. Періодичний огляд та технічне обслуговування вогнегасників 

1. Огляд вогнегасників здійснюється не рідше одного разу на місяць. 

2. Під час огляду перевіряються: 

відповідність типу і заводського номера вогнегасника зареєстрованому 

обліковому номеру та місцезнаходженню на об’єкті; 

наявність інструкції з експлуатації та паспорта на вогнегасник; 

дата проведення технічного обслуговування, яка має відповідати вимогам 

експлуатаційної документації; 
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наявність та цілісність пломби, пристрою блокування (запобіжної чеки), 

розтруба або гнучкого рукава (відповідно до типу вогнегасника) та кронштейна 

(якщо передбачено конструкцією); 

наявність зовнішніх пошкоджень вогнегасників та слідів корозії на них; 

положення стрілки індикатора тиску кожного закачаного вогнегасника 

(крім газового та ВВПА), яка має бути в межах робочого діапазону (у зеленому 

секторі шкали індикатора), залежно від температури експлуатації; 

наявність пошкоджень маркування (етикетки) кожного вогнегасника. 

3. Результати оглядів реєструються особою, відповідальною за технічне 

обслуговування вогнегасників (завідувач господарством), в журналі обліку 

вогнегасників.  

4. Особа, відповідальна за технічне обслуговування вогнегасників 

(завідувач господарством), зобов’язана організувати технічне обслуговування 

вогнегасників у таких випадках: 

пошкодження або відсутність маркування, пломб або пристроїв 

блокування на них; 

наявність механічних пошкоджень і слідів корозії на їх корпусах або 

запірно-пускових пристроях; 

відсутність робочого тиску в корпусі та (або) наявність надмірного тиску; 

після використання за призначенням; 

після закінчення гарантійного терміну експлуатації, передбаченого 

експлуатаційною документацією виробника. 

5. Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється підприємствами з 

технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ), що мають відповідну 

ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення 

відповідно до вимог ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне 

обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», норм, правил 

(настанови з технічного обслуговування вогнегасників), установлених їх 

виробником, та інших нормативних документів і нормативно-правових актів з 

питань пожежної безпеки. 

6. Під час огляду вогнегасників після надходження з технічного 

обслуговування, особа, відповідальною за технічне обслуговування 

вогнегасників, перевіряє наявність на корпусі вогнегасника етикетки ПТОВ. 

7. Приймання вогнегасників після технічного обслуговування 

оформлюється актом, який складається не менше ніж у двох примірниках і 

підписується представниками Мукачівської міської ради та ПТОВ.  

V. Вимоги безпеки під час експлуатації вогнегасників 

1. Під час експлуатації вогнегасників необхідно дотримуватися заходів 

безпеки, визначених нормативно-правовими актами та нормативними 

документами з питань охорони праці. 

2. Забороняється: 

експлуатувати вогнегасники з наявністю вм’ятин, опуклостей або тріщин 

на корпусі, запірно-пусковому пристрої, накидній гайці, а також у разі 
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порушення герметичності з’єднань вузлів вогнегасника, несправності 

індикатора тиску  та відсутності або пошкодження пломби; 

допускати механічні ушкодження корпусу та запірної арматури 

вогнегасника; 

розбирати і перезаряджати вогнегасники особам, які не мають права на 

проведення таких робіт; 

кидати вогнегасник у полум’я під час використання за призначенням та 

завдавати механічних пошкоджень для приведення його у дію;  

під час експлуатації вогнегасника спрямовувати його насадку (гнучкий 

рукав або розтруб) у бік людей; 

використовувати вогнегасники для потреб, не пов’язаних з 

пожежогасінням;  

використовувати вогнегасники за відсутності розтруба або гнучкого рукава 

(залежно від типу вогнегасника).  

3. Приведення вогнегасників у дію потрібно здійснювати безпосередньо 

перед їх застосуванням відповідно до інструкції із застосування вогнегасника, 

яка наведена на маркуванні (етикетці) та/або містить пояснювальний текст та 

піктограми. 

4. Гасіння осередків пожежі, які виникли поза межами приміщень, 

потрібно здійснювати вогнегасником з навітряного боку.  

5. Під час гасіння пожежі одночасно кількома вогнегасниками не 

дозволяється здійснювати гасіння струменями вогнегасної речовини, 

спрямованими назустріч один одному. 

6. Газові вогнегасники мають застосовуватись у тих випадках, коли для 

ефективного гасіння пожежі необхідні вогнегасні речовини, що не 

пошкоджують обладнання та об’єкти (електронна апаратура, музеї, архіви 

тощо). Застосування порошкових вогнегасників для гасіння таких пожеж 

дозволяється лише за відсутності газових вогнегасників.  

7. Під час застосування газового або порошкового вогнегасника для 

гасіння пожежі електрообладнання, що перебуває під напругою електричного 

струму до 1000 В, необхідно дотримуватися рекомендацій, зазначених у 

паспорті на вогнегасник.  

8. Забороняється застосовувати водяні та водопійні вогнегасники для 

гасіння обладнання, що перебуває під електричною напругою, а також для 

гасіння речовин, які вступають з водою в хімічну реакцію, що супроводжується 

інтенсивним виділенням тепла та розбризкуванням речовини, якщо вони не 

призначені для цього.  

9. Під час гасіння пожежі порошковими вогнегасниками необхідно брати 

до уваги утворення високої запиленості і, як наслідок, зниження видимості в 

приміщенні.  

10. Під час гасіння пожежі газовими вогнегасниками необхідно 

враховувати можливість зниження концентрації кисню в повітрі приміщення, 

особливо якщо воно невелике за об’ємом.  
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11. У приміщеннях, де використання газових вогнегасників може створити 

небезпечну для життя людини концентрацію газів у повітрі, а також у разі 

використання пересувних газових вогнегасників необхідно використовувати 

ізолювальні засоби індивідуального захисту органів дихання.  

12. Гасіння твердих речовин і горючих рідин просто неба. Для гасіння 

пожежі класу А за допомогою порошкових вогнегасників, порошок слід 

подавати до вогнища пожежі, переміщуючи струмінь із боку в бік для збиття 

полум’я. Після того, як полум’я збито, потрібно наблизитись і покрити всю 

поверхню речовини, що горить, особливо окремі вогнища, шаром порошку, 

який подається переривчатими порціями в місця вогнищ пожежі. 

13. Гасіння легкозаймистих та горючих рідин. Гасіння легкозаймистих та 

горючих рідин (ЛЗР та ГР) ефективно здійснювати порошковими 

вогнегасниками. Допускається гасіння невеликих вогнищ пожежі 

вуглекислотними вогнегасниками. Гасіння слід розпочинати з навітряного боку 

від ближчого борта резервуара або межі розливання Під час гасіння 

порошковим вогнегасником струмінь (якщо він не перекриває вогнища пожежі) 

слід переміщати швидкими рухами в горизонтальній площині, просуваючись у 

вибраному напрямку й не залишаючи за собою та з боків непогашених ділянок. 

Подавання вогнегасного порошку не припиняти до ліквідації пожежі.  

Під час гасіння пожежі класу В вуглекислотними вогнегасниками розтруб 

слід спрямувати в основу вогнища пожежі, що міститься ближче до оператора. 

Під час гасіння оператору потрібно виконувати рухи розтрубом із боку в бік, 

просуваючись уперед. 

14. Гасіння газів. Гасіння газового факела з пошкодженого трубопроводу 

або технологічного обладнання з діаметром отвору до 90 мм здійснюється 

порошковим вогнегасником середньою частиною струменя. Спочатку його 

подають в основу газового факела з наступним переміщенням уздовж його 

поширення (під час переміщення вісі факела та струменя мають залишати 

паралельними одна одній). 

Для захисту від дії високої теплової радіації, що виділяється під час 

горіння газів, рекомендується використовувати здатність порошкової хмари до 

екранування, тобто перед гасінням до вогнища пожежі потрібно підходити 

одночасно з подаванням струменя порошку.  

15. Гасіння електрообладнання, що перебуває під напругою. Дозволяється 

гасити пожежі електрообладнання, що перебуває під напругою, за допомогою 

вуглекислотних, хладонових газових та порошкових вогнегасників, якщо: 

максимальне значення напруги на електрообладнанні не перевищує 1000 

В;  

відстань між насадком або розтрубом вогнегасника до струмоведучих 

конструкцій становить не менш ніж 1 м; 

вогнегасники мають сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання) із 

зазначенням можливості гасіння пожеж електрообладнання, що перебуває під 

напругою до 1000 В. Пожежі (загоряння) у приміщеннях супроводжуються 

значним задимленням та високою температурою, що зазвичай не дає змоги 
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застосовувати вогнегасник без використання засобів індивідуального захисту. З 

огляду на це вогнегасник слід застосовувати у перші хвилини після виникнення 

загоряння. 

Найбільш універсальними є вогнегасники із зарядом вогнегасного 

порошку АВС. Проте їх можна застосовувати лише в приміщенні, де немає 

людей. В іншому разі доцільно застосовувати вуглекислотні або хладонові 

вогнегасники.  

16. Гасіння пожежу приміщеннях. Пожежі (загоряння) у приміщеннях 

супроводжуються значним задимленням та високою температурою, що 

унеможливлює застосовування вогнегасників без користування засобами 

індивідуального захисту. З огляду на це вогнегасник слід застосовувати у перші 

хвилини виникнення загоряння. Слід пам’ятати, що під час гасіння твердих 

речовин та матеріалів (пожежі класу А), що перебувають у приміщенні, для 

забезпечення об’ємного гасіння подавати вогнегасник порошок з-поза меж 

цього приміщення неефективно. Це ускладнить ситуацію через погіршення 

видимості та труднощі з виявленням вогнищ пожежі. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради       Олександр ЛЕНДЄЛ 



ЗАТВЕРДЖЕНО   

Розпорядження Мукачівського 

міського голови 

17.03.2022 № 101 

 

ІНСТРУКЦІЯ №4 

«Про заходи пожежної безпеки для працівників охорони Мукачівської 

міської ради» 

 

I. Загальні положення 

Дія цієї Інструкції поширюється на працівників охорони, які здійснюють 

охорону  приміщень Мукачівської міської ради, за адресою: м.Мукачево, 

пл.Духновича Олександра, 2. 

Інструкція встановлює вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки  в 

будівлі Мукачівської міської ради і є обов’язковою для вивчення та виконання 

всіма відповідальними особами.  

II. Обов’язки щодо контролю за дотриманням протипожежного 

режиму, огляду приміщень 

1. Заступаючи на чергування, працівник охорони зобов’язаний:  

перевірити наявність усіх ключів від вхідних  дверей; 

перевірити протипожежний режим приміщень, стан систем пожежної 

сигналізації та наявність засобів пожежогасіння тощо; 

пересвідчитися, що шляхи евакуації вільні; 

ознайомитися з доповіддю працівника охорони, що змінюється, та 

спланувати заходи усунення виявлених у нічний час, святкові та вихідні дні  

протипожежних та інших порушень і недоліків; 

ознайомитися з місцями розташування електрошаф для знеструмлення 

приміщень, поверхів та будівлі Мукачівської міської ради на випадок пожежі.  

2. Упродовж чергування, працівник охорони повинен постійно 

здійснювати контроль за протипожежним та режимним станом приміщень 

Мукачівської міської ради. При виявлені протипожежних порушень,  слід  

негайно (по змозі) їх усунути та сповістити завідувача господарством 

Мукачівської міської ради. 

3. Працівник охорони повинен вміти користуватися всіма первинними 

засобами пожежогасіння, які є в Мукачівській міській раді. 

4. У працівника охорони повинен бути список посадових осіб 

Мукачівської міської ради, яких слід викликати у нічний час (вихідні та 

святкові дні) у разі виникнення пожежі, із зазначенням  телефонних номерів. 

5. Працівнику охорони забороняється: 

застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам 

Правил улаштування електроустановок щодо переносних (пересувних) 

електропроводок; 

користування пошкодженими розетками, вимикачами та іншими 

електровиробами; 
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підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, 

обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими 

горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами); 

залишення без догляду при виході з приміщення увімкнених в 

електромережу нагрівальних приладів, телевізорів, радіоприймачів тощо;  

застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) 

електронагрівального обладнання; 

курити у приміщеннях та на території (за винятком визначених місць). 

 

ІІІ. Дії працівника охорони у разі виникнення пожежі. 

1. Негайно повідомити про це оперативно-рятувальну службу за номером 

телефону 101. При цьому необхідно назвати адресу, вказати кількість поверхів 

будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а 

також повідомити своє прізвище. 

2. У paзi виникнення пожежі вночі, у вихідні й святкові дні, працівник 

охорони повідомляє телефоном керуючого справами виконавчого комітету, 

завідувача господарством та відповідального за пожежну безпеку; 

3. Оповістити про пожежу наявних в будівлі працівників; 

4. Організувати рятування людей (евакуацію), вивести за межі небезпечної 

зони всіх осіб, не пов'язаних із ліквідацією пожежі;  

5. Вжити (за можливістю) заходів щодо гасіння пожежі з наявними 

первинними засобами пожежогасіння;  

6. До прибуття керівників і посадових осіб Мукачівської міської ради 

працівник охорони не повинен залишати місце пожежі (за умови, що немає 

загрози його життю та здоров’ю), консультувати керівника гасіння пожежі з 

приводу конструктивних і технологічних особливостей будівлі, де виникла 

пожежа. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                        Олександр ЛЕНДЄЛ 

 


