
Тема уроку 8 Інструкції з пожежної безпеки. Причини виникнення пожеж 

Мета уроку: засвоїти знання щодо причин виникнення пожежі, 

особливостей розробки інструкції з пожежної безпеки 

Хід уроку 

Пожежна безпека - досить важлива галузь знань, яка стосується всіх 

громадян і підприємств без винятку, адже дотримання її правил допоможе 

зберегти майно і людські життя. Інструкція про заходи пожежної безпеки для 

будь-якої юридичної особи є одним з головних документів, які повинні бути в 

наявності. 

Щоб з’ясувати структуру інструкції про заходи пожежної безпеки варто 

розглянути «Правила пожежної безпеки в Україні» затверджені наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417 (зареєстровані в 

Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за №252/26697). Так, у розділі ІІ. 

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у пункті 4 

зазначено: 

Для кожного приміщення об’єкта мають бути розроблені та затверджені 

керівником об’єкта інструкції про заходи пожежної безпеки. 

У цих інструкціях повинні вказуватися: 

- категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки (для 

виробничих, складських приміщень та лабораторій); 

- вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів; 

- спеціальні місця для куріння та вимоги до них; 

- порядок утримання приміщень, робочих місць; 

- порядок зберігання та застосування легкозаймистих рідин, горючих рідин 

(далі - ЛЗР, ГР), пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів; 

- порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення 

горючих відходів, промасленого ганчір’я; 

- порядок утримання та зберігання спецодягу; 

- місця, порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні сировини, 

напівфабрикатів та готової продукції; 

- порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт; 

- порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в 

пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття приміщень після 

закінчення роботи; 

- заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та 

апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку; 

- граничні показання контрольно-вимірювальних приладів, відхилення від 

яких можуть викликати пожежу або вибух; 

- обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі. 

Ці інструкції мають вивчатися під час проведення протипожежних 

інструктажів, проходження навчання за програмою пожежно-технічного 

мінімуму, а також в системі виробничого навчання і вивішуватися на видимих 

місцях. 

 

 



До основних причин пожеж на підприємстві слід віднести: 

✓ теплові прояви електричної енергії (25-30%); 

✓ необережне поводження з вогнем (20-25%); 

✓ порушення ППБ при проведенні вогневих робіт (10-12%); 

✓ порушення ППБ в технічному процесі (10%); 

✓ порушення правил влаштування та експлуатації приладів опалення (4-

6%); 

✓ підпали (5%); 

✓ інші причини: іскри, самозаймання, природні явища і т.д. (2%). 

Основними причинами пожеж у житлових будинках являються: 

✓ необережне поводження з вогнем; 

✓ використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб 

центрального опалення, водопостачання чи каналізації; 

✓ несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання та 

опалення; 

✓ порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових 

споживачів електроенергії. 

Для запобігання пожеж в житлових будинках необхідно дотримуватися 

таких основних вимог пожежної безпеки: 

✓ утримувати в справному стані електромережу, електричні прилади, 

прилади опалення і дотримуватися заходів безпеки при їх експлуатації; 

✓ виконувати заходи безпеки при користуванні пічними, газовими 

приладами, предметами побутової хімії та проведення ремонту в 

квартирах із застосуванням лаків, фарб; 

✓ дотримуватися в багатоповерхових будівлях установленого 

протипожежного режиму (не забивати евакуаційні виходи на балконах та 

лоджіях, утримувати в справному стані обладнання, яке входить у 

систему протидимного захисту будинку); 

✓ не захаращувати сходові клітини, холи, коридори загального 

користування та підходи до засобів пожежогасіння; 

✓ не заставляти евакуаційні люки на балконах верхніх поверхів; 

✓ не будувати сараї, гаражі та інші споруди у протипожежних розривах; 

✓ не захаращувати під'їзди до джерел протипожежного водопостачання, 

запасні евакуаційні виходи та підступи до пожежних драбин; 

✓ не перевищувати норму зберігання горючих рідин ( у квартирах не більше 

10 л легкозаймистих та горючих речовин, в індивідуальних гаражах не 

більше 40 л запасу палива і 10 кг мастила. 
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