МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.12.2014 № 1417
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 березня 2015 р.
за № 252/26697
Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні
Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України та з
метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила пожежної безпеки в Україні, що додаються.
2. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д.В.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в
Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за №
1410/10009 (зі змінами), та наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 24 лютого
2012 року № 537 „Про затвердження Правил пожежної безпеки для об’єктів площею до 300
м 2”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 року за № 414/20727.
-

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
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ПРАВИЛА
пожежної безпеки в Україні
І. Загальні положення
1. Ці Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного
призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання,
устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час проведення
робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного
переоснащення будівель та споруд (далі - об’єкт).
Вимоги цих Правил не поширюються на підземні споруди промислового призначення;
метрополітени (крім об’єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового
призначення); тунелі; об’єкти виробництва, зберігання та утилізації вибухових і
радіоактивних речовин й засобів підривань; морські та річкові споруди, що знаходяться на
плаву; нафто-, газо-, продуктопроводи; лісові масиви.
2. Ці Правила є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (далі - підприємства), громадянами
України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних
підставах.
3. Центральні органи виконавчої влади з урахуванням специфічних умов та особливостей
щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів, віднесених до їх сфери управління, за
необхідності видають галузеві правила пожежної безпеки, які не повинні суперечити цим
Правилам та знижувати їх вимоги.
Проекти галузевих правил пожежної безпеки погоджуються ДСНС України у порядку,
визначеному законодавством.
4. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних заходів та
технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей,
зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх
виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

5. Особи, відповідальні за забезпечення пожежної безпеки на підприємствах та об’єктах, їх
права та обов’язки визначаються відповідно до законодавства.
6. У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу або окремих його частин,
приміщень, інших об’єктів за домовленістю сторін цивільно-правового договору
визначаються права та обов’язки орендаря та орендодавця щодо забезпечення пожежної
безпеки та відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки на об’єкті оренди.
7. Застосування аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки і обладнання
для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можливе
лише за наявності сертифіката відповідності.
Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, визначається законодавством.
ІІ. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
1. Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності
посадових осіб і працівників підприємств та об’єктів.
2. Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення
пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель,
споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за
утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.
Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів
протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях
про підрозділ.
3. На кожному об’єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) повинен бути
встановлений протипожежний режим, який включає:
порядок утримання шляхів евакуації;
визначення спеціальних місць для куріння;
порядок застосування відкритого вогню;
порядок використання побутових нагрівальних приладів;
порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції,
що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях і на території;
порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та
ганчір’я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень;
порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у
разі пожежі;
порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної
безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з
пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення;
порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок,
опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;
порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони
та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику
вночі, у вихідні й святкові дні;
порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику
пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів,
підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів
пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням
дотримання техніки безпеки. При розробленні інструкцій дій у разі виникнення (виявлення)
пожежі необхідно використовувати розділ VIII цих Правил.
Працівники об’єкта мають бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах під час
проходження пожежно-технічного мінімуму.
4. 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.
5. На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких,
що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб (далі
- об’єкти з масовим перебуванням людей), у будинках та спорудах (крім житлових будинків),
котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб,
а для одноповерхових - більше 50 осіб, мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях
плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.
На об’єктах з масовим перебуванням людей, які є навчальними (у тому числі дошкільними)
закладами, закладами охорони здоров’я із стаціонаром, будинками для людей похилого віку
та інвалідів, санаторіями і закладами відпочинку, розважальними, культурно-освітніми та
видовищними закладами, критими спортивними будинками і спорудами, готелями,
мотелями, кемпінгами, торговими підприємствами та іншими аналогічними за призначенням
об'єктами з масовим перебуванням людей, на доповнення до схематичного плану евакуації
повинна бути розроблена та затверджена керівником інструкція, що визначає дії персоналу
щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на
півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників. Для об'єктів, у
яких передбачається перебування людей уночі, інструкції повинні передбачати також дії у
нічний час.
6. У разі зміни планування або функціонального призначення будинків (приміщень, споруд),
технології виробництва, штатного розкладу персоналу плани евакуації та інструкції повинні
бути відкориговані.
7. У приміщеннях на видимих місцях біля телефонів слід вивішувати таблички із
зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
8. Територія об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені
відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення
повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та
колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки
безопасности».
9. Застосування у будівництві й на виробництві матеріалів та речовин, на які відсутні
показники щодо пожежної небезпеки, забороняється.
10. Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) повинно бути розроблено
інструкцію, в якій необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням
протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення
пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також указати, хто з посадових осіб
об’єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі.

Працівники охорони повинні мати список посадових осіб об’єкта із зазначенням їх місць
проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів.
11. Працівники об’єкта зобов’язані дотримуватися встановленого протипожежного режиму,
виконувати вимоги цих Правил та інших нормативно-правових актів з питань пожежної
безпеки.
12. З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння на
підприємствах створюється добровільна пожежна охорона, для забезпечення
функціонування якої утворюються пожежно-рятувальні підрозділи. Порядок функціонування
добровільної пожежної охорони затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17
липня 2013 року № 564.
13. У загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих таборах можуть створюватися дружини
юних рятувальників-пожежних відповідно до законодавства України.
14. Повноваження у сфері пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів, інших
господарських об’єднань визначаються їхніми статутами або договорами між суб’єктами
господарювання, що утворили об’єднання. Для виконання делегованих об’єднанню функцій
у його апараті створюється служба пожежної безпеки.
15. Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці повинні проходити
інструктажі з питань пожежної безпеки (далі - протипожежні інструктажі).
Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні
попередньо (до початку самостійного виконання роботи) пройти спеціальне навчання
(пожежно-технічний мінімум).
Види протипожежних інструктажів, а також порядок організації та проведення
протипожежних інструктажів, навчання і перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму
встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про
затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
16. Посадові особи та працівники проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної
безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня
2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях».
17. У навчальних закладах повинно проводитися вивчення правил пожежної безпеки, а також
навчання діям на випадок пожежі.
18. У дитячих дошкільних закладах має проводитися виховна робота, спрямована на
запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого
ставлення до національного багатства, а також набуття навичок особистої безпеки в разі
виникнення пожежі.
19. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані
організовувати навчання населення за місцем проживання правилам пожежної безпеки.
20. Приступати до роботи особам, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і
перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

21. Нове будівництво, реконструкція, реставрація, технічне переоснащення та капітальний
ремонт приміщень, будинків і споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка
затверджена у встановленому порядку.

ІІІ. Загальні вимоги пожежної безпеки до утримання територій, будинків,
приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів
1. Утримання території
1.1. При розміщенні будинків і споруд слід ураховувати вимоги пожежної
безпеки, викладені в ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова
міських і сільських поселень», СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы
промышленных предприятий».
Територія об’єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та
іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами,
майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування повинні систематично
очищатися від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі
необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.
1.2. На території населених пунктів та об’єктів забороняється влаштовувати
звалища горючих відходів.
1.3. Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних
вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного
інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними,
утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється
зменшувати ширину доріг та проїздів для пожежних автомобілів.
1.4. Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими
майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування забороняється
захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування,
стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і
споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів.
1.5. Про закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту або з інших причин,
які унеможливлюють (перешкоджають) проїзд, необхідно негайно повідомити
пожежно-рятувальні підрозділи. На період закриття доріг у відповідних місцях
мають бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані переїзди
через ділянки, що ремонтуються.
1.6. Автомобільні дороги та проїзди для пожежних машин повинні мати
дорожнє покриття, придатне для їх проїзду. Влаштовуючи проїзди для
пожежних автомобілів до будівель, споруд та вододжерел ґрунтовою дорогою,
її треба укріплювати шлаком, гравієм або іншими матеріалами для
забезпечення можливості під’їзду будь-якої пори року.

1.7. Рейкові колії, тимчасові траншеї та канави не повинні ускладнювати рух
пожежних автомобілів. Для цього в необхідних місцях мають бути обладнані
зручні переїзди, завжди вільні для проїзду пожежних автомобілів.
1.8. Ворота в'їзду на територію об’єкта, які відчиняються за допомогою
електропривода, повинні мати пристосування (пристрої), які дозволяють
відчиняти їх вручну.
1.9. На ділянках території об’єктів, де можливе утворення зон із газо-,
пароповітряними сумішами, концентрація в яких горючої речовини вище
нижньої концентраційної межі поширення полум’я, проїзд транспорту не
дозволяється, про що розміщуються заборонні написи (покажчики).
1.10. На території об’єкта повинно бути забезпечено освітлення зовнішніх
пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.
1.11. На території сільських населених пунктів, котеджних містечок, дачних і
садових товариств у місцях, які визначаються органами місцевого
самоврядування, повинні бути встановлені пристрої для подавання звукових
сигналів з метою оповіщення людей на випадок пожежі і має бути запас води
для пожежогасіння, кількість якої повинна відповідати вимогам ДБН В.2.574:2013 «Зовнішні мережі і споруди. Водопостачання», як для житлових
будинків.
1.12. Територія навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних і
садових товариств, об’єктів, розміщених у лісових масивах, повинна
утримуватися так, щоб виключалася можливість перекидання лісових,
торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на
об'єктах - поширення вогню на лісові масиви (влаштування захисних
протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності,
вітролому).
Від лісових масивів до будівель та споруд повинні бути витримані
протипожежні розриви (відстані) відповідно до вимог ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».
1.13. На прилеглій території до житлових будинків, котеджних містечок,
дачних і садових товариств, об'єктів, стоянок транспорту забороняється
залишати на відкритих майданчиках та дворах ємності з ЛЗР і ГР, балони зі
стисненим та зрідженим газом, ацетиленові генератори із залишками
невідпрацьованого карбіду кальцію або карбідного мулу, а також зберігати
балони з-під газів, ємності, не очищені від решток ЛЗР та ГР.
1.14. Тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, крім тих, що
розміщуються на території ринків, відповідно до затвердженого плану-схеми
повинні розміщуватися на відстані не менше 10 м від інших будівель та споруд,
крім випадків, коли згідно з будівельними нормами потрібна більша

протипожежна відстань або коли їх можна встановлювати біля зовнішніх стін
без отворів, які відповідають вимогам будівельних норм до протипожежних
стін.
Будівлі мобільні (інвентарні) допускається розміщувати групами, але не більше
10 у групі і загальною площею не більше 800 м-2. Відстань між групами цих
будівель повинна становити не менше 15 м.
1.15. На території об’єкта площею понад 3 га на в’їздах (виїздах) повинні бути
встановлені схеми території, в яких слід вказувати розміщення будівель,
водойм, гідрантів, пірсів та градирень, під’їздів пожежних автомобілів до них.
1.16. Забороняється стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель, на
відстані менше 10 м від в'їзних воріт на територію об'єктів, менше 5 м від
пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання та
інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових проїздів. У зазначених
місцях встановлюються (вивішуються) відповідні заборонні знаки.
1.17. На майданчиках та проходах, які використовуються для евакуації людей, з
трибун відкритих спортивних споруд, біля входів і виходів з будинків
спортивних споруд з місцями для глядачів, театрів, клубів, кіноконцертних
залів забороняється влаштовувати виступи, перешкоди, які заважають руху
людей. Також забороняється зниження їх розрахункової ширини, збільшення
ухилів, установлення на них тимчасових споруд.
1.18. Розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30
м від будівель та споруд, викидати незагашене вугілля забороняється. В
окремих випадках для приготування їжі на відкритому вогні дозволяється
зменшувати ці відстані до 5 м за умови наявності спеціально обладнаного
вогнища та вигородження місця застосування відкритого вогню негорючими
конструкціями (екранами) на максимальну висоту можливого полум’я.
В усіх випадках забороняється залишати без догляду джерела відкритого
вогню.
1.19. Керівник об’єкта та/або підприємства своїм розпорядчим документом
визначає спеціальні місця для куріння, які необхідно позначити відповідним
знаком або написом, і місця, де встановлюють урну або попільницю з
негорючих матеріалів.
Куріння за межами спеціально відведених місць забороняється.
1.20. Місця для розведення багать треба утримувати очищеними до верхнього
шару ґрунту, облямовувати смугою очищеного ґрунту не менше 2,5 м
завширшки і розміщувати на відстані не менше 30 м від будинків та споруд, 25
м - до стоянок автотранспорту, 50 м - до хвойного та 25 м - до листяного
лісового масиву.

1.21. З метою обмеження розповсюдження вогню під час виникнення пожежі у
наметовому таборі намети слід установлювати в 1-2 ряди з відстанню між ними
та рядами не менше 2,5 м. Площа, яку займає одна група наметів, не повинна
перевищувати 1000 м-2 при відстані між групами не менше 15 м.
2.Утримання будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів
2.1. Усі будинки, приміщення і споруди повинні своєчасно очищатися від
горючого сміття та відходів виробництва. Терміни очищення встановлюються
технологічними регламентами або інструкціями, що затверджуються
керівником об’єкта або підприємства.
2.2. Керівники об'єктів, підприємств повинні забезпечити утримання засобів
протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечити їх технічне
обслуговування.
2.3. Тип заповнення прорізів у протипожежних перешкодах повинен
відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів
будівництва».
Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у
протипожежних перешкодах повинні утримуватись у справному стані. Не
допускається встановлювати будь-які пристрої, що перешкоджають
нормальному зачиненню протипожежних дверей.
2.4. Клас вогнестійкості проходок електричних кабелів та інженерного
обладнання будинків через огороджувальні конструкції з нормованою межею
вогнестійкості або через протипожежні перешкоди має бути не меншим, ніж
нормована межа вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції або
протипожежної перешкоди за ознаками Е (показник втрати цілісності) та І
(показник втрати теплоізолювальної спроможності).
У місцях проходок трубопроводів через протипожежні перешкоди
трубопроводи та їхню ізоляцію слід виконувати з негорючих матеріалів.
2.5. Дерев’яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V,
повинні піддаватися вогнезахисному оброблянню, за винятком вікон, дверей,
воріт, підлоги, стелажів.
2.6. Роботи, пов’язані з проектуванням вогнезахисту та вогнезахисним
оброблянням, виконуються суб’єктами господарювання, які мають відповідну
ліцензію на такий вид робіт.
2.7. Упродовж строку експлуатації вогнезахисного покриву (просочення)
повинні здійснюватись заходи щодо підтримання його у відповідному
технічному стані. Для цього наказом керівника господарчого органу
підприємства, що експлуатує об'єкт, на якому виконано вогнезахисне

обробляння, призначається посадова особа, відповідальна за утримання
вогнезахисного покриву.
Ця особа здійснює нагляд за технічним станом вогнезахисного покриву
(просочення) у порядку, визначеному регламентом робіт з вогнезахисту.
2.8. Не менше одного разу на рік комісією господарчого органу здійснюється
перевірка стану вогнезахисного покриву (просочення), за результатами якої
складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву
(просочення).
У разі виявлення пошкоджень вогнезахисного покриву (просочення)
господарчий орган повинен ужити заходів щодо його відновлення (ремонту або
заміни). Ремонт вогнезахисного покриву (просочення) здійснюється в порядку,
визначеному Регламентом та проектом проведення робіт.
Якщо пошкоджений вогнезахисний покрив (просочення) не підлягає ремонту
або закінчився строк його експлуатації, господарчий орган повинен
забезпечити заміну вогнезахисного засобу або проведення повторного
вогнезахисного обробляння. Заміна та повторне вогнезахисне обробляння
здійснюються в порядку, визначеному для виконання робіт з вогнезахисного
обробляння.
2.9. Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення
повинні бути визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки
«Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за
вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони за «Правилами
будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських
дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у
межах зон усередині приміщень та ззовні.
Категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначаються
керівниками (технологами) об’єктів, або проектувальними організаціями, або
спеціалізованими науково-дослідними закладами.
2.10. Зберігати горючі гази, ЛЗР і ГР, вибухові речовини, балони з газами та
інші речовини і матеріали, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку,
потрібно у приміщеннях, розташованих біля зовнішніх стін верхніх поверхів.
2.11. У підвальних та цокольних поверхах, а також в інших господарських
приміщеннях, якщо вхід до них не ізольований від загальних евакуаційних
сходових кліток, не допускається улаштовувати:
1) вибухопожежонебезпечні приміщення категорій А і Б, зберігання та
застосування ЛЗР і ГР, вибухових речовин, балонів з газами, карбіду кальцію та
інших речовин і матеріалів, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку;

2) склади горючих матеріалів, майстерні, де використовуються горючі
матеріали (за винятком індивідуальних житлових та дачних будинків).
2.12. Забороняється використовувати горища, технічні поверхи й приміщення
(у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) під виробничі дільниці та
захаращувати їх сторонніми предметами.
Двері горищ, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових,
підвалів повинні утримуватися зачиненими. На дверях слід вказувати місце
зберігання ключів. Вікна горищ, технічних поверхів, підвалів повинні бути
засклені.
2.13. Приямки віконних прорізів підвальних і цокольних поверхів треба
регулярно очищати від горючих матеріалів. Не допускається їх захаращувати
або закладати віконні прорізи.
2.14. У будинках житлового, громадського, адміністративного та побутового
призначення забороняється розміщувати магазини та склади ЛЗР, ГР,
вогненебезпечних (горючих) речовин і матеріалів, балонів з газом, майстерні та
інші приміщення з категоріями за вибухопожежною небезпекою А і Б.
2.15. Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі
на покриттях будівель та споруд необхідно утримувати справними,
пофарбованими.
2.16. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають
люди, ґрат останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час
перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті).
Установлювати глухі ґрати дозволяється у квартирах, банках, касах, складах,
коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів, а також на інших
об'єктах, розрахованих на одночасне перебування до 50 осіб (крім навчальних
закладів), та в інших випадках, передбачених нормами і правилами,
затвердженими в установленому порядку.
2.17. У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень,
розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе
перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель
забороняється з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж:
Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб;
Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше
осіб.
2.18. У будинках, приміщеннях, спорудах забороняється:

прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших
ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби із застосуванням відкритого
вогню;
розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали. Їх
необхідно прибирати в металеві ящики, щільно закривати кришками і після
закінчення роботи видаляти з приміщення у спеціально відведені за межами
будівель місця, забезпечені негорючими збірниками з кришками, які щільно
закриваються;
зберігати у житлових, громадських, адміністративних, побутових приміщеннях
ЛЗР та ГР, а також використану тару з-під них.
2.19. Під час організації і проведення масових заходів (концерти, спортивні
змагання, вечірки, святкові зібрання, ярмарки, презентації, розпродажі,
виставки, ділові зустрічі, прийоми, фуршети, весілля, банкети, ювілеї, інші
подібні заходи) слід дотримуватись таких вимог:
при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення, забезпечені не
менше ніж двома евакуаційними виходами, що не мають на вікнах глухих ґрат.
Для будівель з перекриттями з горючих матеріалів такі заходи можуть
проводитись у приміщеннях не вище другого поверху;
особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов’язані
оглянути приміщення, переконатися в забезпеченості нормованою кількістю
первинних засобів пожежогасіння, справності засобів зв'язку, систем
протипожежного захисту;
повинно бути організоване чергування на сцені та у приміщеннях залів членів
добровільної пожежної охорони або відповідальних за пожежну безпеку.
При проведенні таких заходів забороняються заповнення приміщень людьми
понад установлену норму, зменшення ширини проходів між рядами, установка
в проходах додаткових посадкових місць, повне відключення під час спектаклів
або вистав світла, проведення вогневих, фарбувальних та інших пожежо- і
вибухонебезпечних робіт, використання свічок, бенгальських вогнів,
відкритого вогню, феєрверків, а також включення в програму (сценарій)
номерів (вистав) з використанням вогневих ефектів і куріння.
2.20. Під час проведення новорічних та різдвяних свят:
ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі;
за відсутності в приміщенні електричного освітлення або його відключення
святкування новорічної ялинки повинно проводитися тільки протягом
світлового дня;
ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах евакуації;

гірлянди та інші прикраси, які підключаються до електромережі, промислового
виробництва застосовуються за умови наявності паспорта або сертифіката
відповідності;
підключення гірлянд до мережі повинно виконуватися тільки за допомогою
штепсельних з’єднань;
у разі виявлення несправності в ілюмінації вона повинна бути терміново
вимкнена;
забороняється застосовувати для прикрашання ялинки свічки.
2.21. Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торгових
та іншого призначення, а також на трибунах не повинна перевищувати
кількості, встановленої ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів
будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.213-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-28:2010
«Будинки адміністративного та побутового призначення», іншими
будівельними нормами за видами будинків та споруд або визначеної
розрахунком, виходячи з пропускної спроможності шляхів евакуації.
У разі відсутності у будівельних нормах даних для розрахунку площі, що
припадає на одну особу, місткість залу приймається з розрахунку не менше 1 м2 на одну особу.
2.22. Будинки та інші об'єкти мають бути забезпечені адресними вказівниками
(назва вулиці, номер будинку), встановленими на фасадах будівель або інших
видних місцях і освітлюваними у темний час доби.
2.23. Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні
конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення
незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення)
повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів
будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.215-2005 «Житлові будинки», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»,
ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН
В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», інших
будівельних норм за видами будинків та споруд.
2.24. У разі розміщення технологічного, експозиційного та іншого обладнання у
приміщеннях повинні бути забезпечені евакуаційні проходи до сходових кліток
та інших шляхів евакуації відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека
об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»,
ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», СНиП 2.09.02-85* «Производственные
здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»,
ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»,
інших будівельних норм за видами будинків та споруд.

2.25. Розміщення крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в
інших подібних приміщеннях повинно відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2002
«Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські
будинки та споруди», ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі
споруди», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового
призначення», ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві
заклади».
2.26. У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно
розміщувати (дозволяється перебування) не більше 50 осіб.
2.27. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з
будівель (приміщень), за винятком випадків, які обумовлені ДБН В.1.1-7-2002
«Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові
будинки».
За наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть
замикатися лише на внутрішні запори, які відкриваються зсередини без ключа.
2.28. Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з
одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках
повинні кріпитися до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності
продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну здатність згідно з ГОСТ
12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения» та відповідати групам
поширення полум'я РП1, РП2 згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98 «Будівельні
матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум’я».
2.29. Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі із поручнями,
котрі не повинні зменшувати встановлену ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека
об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»,
ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», СНиП 2.09.02-85* «Производственные
здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»,
ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»
ширину сходових маршів і площадок.
2.30. На сходових клітках (за винятком незадимлюваних) дозволяється встановлювати
прилади опалення, у тому числі на висоті 2,2 м та вище від поверхні проступів та сходових
площадок, сміттєпроводи, поверхові сумісні електрощити, поштові скриньки та пожежні
кран-комплекти за умови, що це обладнання не зменшує нормативної ширини проходу
сходовими площадками та маршами.
2.31. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи
евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.17-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування
електрообладнання об’єктів цивільного призначення» та Правил улаштування
електроустановок (далі - ПУЕ). Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з
настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.

2.32. Встановлені згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів
будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного
призначення» світлові покажчики «Вихід» необхідно постійно утримувати справними. У
залах для глядачів, виставкових, актових залах та інших подібних приміщеннях вони мають
бути увімкнуті на весь час перебування людей (проведення заходу).
2.33. Для об’єктів IV та V категорій складності згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013
«Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва»
слід визначати розрахунковий час евакуації людей у разі пожежі відповідно до ГОСТ
12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
2.34. На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал будинків (крім
житлових), де у вечірній та нічний час можливе перебування людей, повинен мати
електричні ліхтарі. Кількість ліхтарів визначається адміністрацією, виходячи з особливостей
об’єкта, наявності чергового персоналу, кількості людей у будинку (але не менше одного
ліхтаря на кожного працівника, який чергує на об'єкті у вечірній або нічний час).
2.35. Сміттєзбірні камери та стволи повинні регулярно очищатися від сміття та горючих
відходів, які треба збирати на спеціально виділених майданчиках у контейнери або ящики з
негорючих матеріалів.
Двері сміттєзбірних камер повинні утримуватися замкненими на замок.
2.36. Порядок експлуатації пожежних ліфтів визначається чинним законодавством.
2.37. Не допускається:
улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі,
що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;
захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами;
забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з’єднання та інші запори, що важко
відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель;
розташовувати у тамбурах виходів, за винятком квартир та індивідуальних житлових
будинків, гардероби, вішалки для одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також
зберігання, у тому числі тимчасового, будь-якого інвентарю та матеріалу;
захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, люки на балконах і
лоджіях, переходи в суміжні секції та виходи на зовнішні евакуаційні драбини, евакуаційні
площадки квартир житлових будинків;
знімати встановлені на балконах (лоджіях) драбини;
улаштовувати у сходових клітках приміщення будь-якого призначення (кіоски), обладнання;
улаштовувати у загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за винятком шаф для
інженерних комунікацій; зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі
матеріали;
розташовувати в ліфтових холах приміщення різного призначення;

робити засклення або закладання жалюзі і отворів повітряних зон у незадимлюваних
сходових клітках;
знімати двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток;
заміняти скло, що не дає скалок при руйнуванні, на звичайне у дверях;
знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів, а
також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні;
зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових кліток або закладати їх;
розвішувати у сходових клітках на стінах дзеркала, стенди, панно, інші горючі матеріали.
IV. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
1. Електроустановки
1.1. Експлуатація електроустановок повинна відповідати вимогам ПУЕ, Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго України
від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня
2006 року за № 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91) (далі - ПТЕ), Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці
від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998
року за № 93/2533.
1.2. Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та
ступенем захисту повинні відповідати класу зони згідно з ПУЕ, мати апаратуру захисту від
струмів короткого замикання та інших аварійних режимів.
1.3. Електрообладнання може застосовуватися у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних
зонах лише за умови відповідності їх рівня вибухозахисту (ступеня захисту оболонки) класу
зони.
Слабострумові внутрішні електромережі у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, а
також по горючих основах повинні виконуватися відповідно до ПУЕ та НПАОП 40.1-1.32-01
до внутрішніх електромереж.
Над вибухонебезпечними зонами будь-якого класу (як у приміщеннях, так і в зовнішніх
вибухонебезпечних установках) не допускається розміщувати електрообладнання без засобів
вибухозахисту та прокладати електропроводи і кабелі над цими зонами способами, що не
допускаються у вибухонебезпечних зонах відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01.
1.4. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі
номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або
електротехнічною лабораторією). Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок
забороняється.
1.5. На електродвигуни, світильники, інші електричні машини, апарати та обладнання,
встановлені у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зонах, повинні бути нанесені
знаки, що вказують на їх ступінь захисту згідно з чинними стандартами.

1.6. З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за
допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
Місця з’єднання жил проводів і кабелів, а також з’єднувальні та відгалужувальні затискачі
повинні мати мінімальний перехідний опір, щоб уникнути їх перегрівання і пошкодження
ізоляції стиків. Струм втрат ізоляції стиків повинен бути не більше струму втрат ізоляції
цілих жил цих проводів і кабелів.
1.7. В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та
з’єднувальні коробки повинні бути закриті кришками з негорючих або важкогорючих
матеріалів або оснащені автономними системами пожежогасіння.
1.8. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж забороняються. Винятком
можуть бути тимчасові електромережі, які живлять ілюмінаційні установки, а також
електропроводки в місцях проведення будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних та
аварійних робіт.
1.9. Електричне обладнання, машини, апарати, прилади, електрощити зі ступенем захисту
оболонок менше ІР 44 повинні розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих
матеріалів, за винятком матеріалів груп Г1, Г2, або можуть бути оснащені автономними
системами пожежогасіння.
1.10. Відстань між світильниками з лампами розжарювання та предметами (конструкціями та
конструктивними елементами будинків) з горючих матеріалів, за винятком груп Г1, Г2,
повинна бути не менше таких значень:
номінальна потужність Р, Вт
100
300
500

мінімальна відстань, м
0,5
0,8
1,0

Інші види світильників повинні розміщуватися від горючих матеріалів та предметів на
відстані не менше 0,5 м, від будівельних конструкцій, що містять горючі матеріали груп
горючості Г3, Г4, - не менше 0,2 м, а від конструкцій із горючих матеріалів груп горючості
Г1, Г2 - не менше 0,1 м.
У разі неможливості дотримання вказаних відстаней до зазначених матеріалів та предметів
(конструкцій та конструктивних елементів будинків) вони повинні бути захищені
негорючими теплоізоляційними матеріалами.
1.11. У разі встановлення світильників на (у) підвісні стелі чи їх облицювання з матеріалів
груп горючості Г3, Г4 місця прилягання цих світильників необхідно захищати негорючим
теплоізоляційним матеріалом або матеріалом групи горючості Г1.
1.12. Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць
відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів повинна бути не менше 1 метра.
У разі відкритого прокладання незахищених проводів та захищених проводів (кабелів) з
оболонками з горючих матеріалів відстань від них до горючих основ (конструкцій, деталей)
повинна становити не менше 0,01 метра. У разі неможливості забезпечити вказану відстань
провід (кабель) слід відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу,
який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 0,01 метра.

У разі прихованого прокладання таких проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати від
горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу, що підтверджується
актом проведення прихованих робіт.
1.13. Застосування електричних опалювальних приладів у приміщеннях категорій за
вибухопожежонебезпекою А та Б забороняється.
1.14. Для опалення будинків та приміщень площею до 50 м 2, мобільних (інвентарних)
будівель можуть застосовуватися масляні радіатори та нагрівальні електропанелі із
закритими нагрівальними елементами. Такі радіатори та електропанелі повинні мати
справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор.
-

1.15. Для загального відключення силових та освітлювальних мереж складських приміщень з
вибухонебезпечними і пожежонебезпечними зонами будь-якого класу, архівів, книгосховищ
та інших подібних приміщень необхідно передбачати встановлення апаратів відключення
(вимикачів) поза межами (ззовні) вказаних приміщень на негорючих стінах (перегородках)
або на окремих опорах. Спільні апарати відключення (вимикачі) слід розташовувати в
ящиках з негорючих матеріалів або в нішах, які мають пристосування для пломбування та
замикання на замок.
1.16. Електрощити, групові електрощитки повинні бути захищені автономними системами
пожежогасіння та оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними
написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
1.17. Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати повинні
встановлюватися на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного
негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.
1.18. Забороняється:
проходження повітряних ліній електропередач та зовнішніх електропроводок над горючими
покрівлями, навісами, штабелями лісу, складами пально-мастильних матеріалів, торфу, дров
та інших горючих матеріалів;
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