
 

Додаток №1 

                                                                          до наказу ректора 

                                                                                ЛНУ ім.. Івана Франка 

                                                                              від 19.11.18 №  0-127 

 

 

Перелік 

Інструкцій щодо порядку проведення інструктажів 

 

1. Інструкція щодо порядку проведення вступного інструктажу з питань 

цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях  

у Львівському національному університеті імені Івана Франка.  

2. Інструкція щодо порядку проведення первинного, повторного та 

позапланового інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки 

та дій у надзвичайних ситуаціях у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка.  

 

 

 

 

Начальник відділу з питань  

пожежної безпеки та цивільного захисту                                        О.С.Онисько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №2 

                                                                       до наказу ректора 

                                                                              ЛНУ ім. Івана Франка 

                                                                           від 19.11.18 №0-127 

 

 

                                                      Перелік 

Типових інструкцій щодо заходів пожежної безпеки 

в будівлях, приміщеннях, спорудах  та  територіях  Університету 

 

1. Типова  інструкція  №1 щодо  заходів пожежної безпеки в службових 

(адміністративних) приміщеннях  Львівського національного університету  

імені Івана Франка. 

2. Типова інструкція №2  щодо заходів пожежної безпеки для працівників 

служби охорони (сторожів) Львівського національного університету   

імені Івана Франка. 

3. Типова інструкція №3 щодо  заходів пожежної  безпеки в  гуртожитках 

Львівського національного університету  імені Івана Франка. 

4. Типова інструкція №4 щодо  заходів пожежної  безпеки в приміщеннях 

їдалень, кухонь, буфетів  Львівського  національного  університету  

 імені Івана Франка. 

5. Типова інструкція №5 щодо  заходів пожежної безпеки в приміщеннях 

лабораторій Львівського національного університету  імені Івана Франка. 

6. Типова інструкція №6 щодо  заходів пожежної безпеки в приміщеннях 

бібліотек, архівів, музеїв Львівського національного університету  

 імені Івана Франка. 

7. Типова інструкція №7 щодо  заходів пожежної безпеки для приміщень 

обчислювальних центрів, комп’ютерних класів Львівського національного 

університету  імені Івана Франка. 

8. Типова інструкція №8 щодо  заходів пожежної безпеки для приміщень,  

де проводяться  культурно-масові заходи  (конференц-зали, актові зали, 

центри культури та дозвілля) Львівського національного університету  

імені Івана Франка. 

9. Типова інструкція №9 щодо  заходів пожежної безпеки в приміщеннях 

гаражів Львівського національного університету  імені Івана Франка. 

10. Типова інструкція №10 щодо  заходів пожежної безпеки в приміщеннях 

матеріальних складів Львівського національного університету  



 імені Івана Франка. 

11. Типова інструкція №11 щодо  заходів  пожежної  безпеки в приміщеннях 

котелень Львівського національного університету  імені Івана Франка. 

12. Типова інструкція №12 щодо  заходів  пожежної  безпеки в приміщеннях 

механічних, електричних, слюсарних  майстерень Львівського національного 

університету  імені Івана Франка. 

13. Типова інструкція №13  щодо  заходів  пожежної  безпеки в столярних 

приміщеннях та деревообробки Львівського національного університету  

імені Івана Франка. 

 

 

 

 

Начальник відділу з питань  

пожежної безпеки та цивільного захисту                                        О.С.Онисько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


