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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 

 

 

І. Галузь застосування 

     Ця  інструкція  поширюється  на всі  приміщення Університету (конференц-

зали, актові зали, центри культури та дозвілля), де проводяться  культурно-

масові заходи і  визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в них, 

порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов’язковою  для  вивчення і 

виконання особами, відповідальними  за пожежну безпеку та  всіма 

працівниками Університету, що залучаються цих заходів. 

 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки 

     Відповідальними  за  забезпечення  пожежної  безпеки  під  час  проведення 

культурно-масових заходів є керівники  закладів та структурних підрозділів, у 

яких проводяться ці заходи. 



     Перед початком культурно-масових заходів керівник закладу, структурного 

підрозділу призначає відповідальних осіб за пожежну безпеку, які повинні 

ретельно перевірити усі приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на 

відповідність їх вимогам пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і 

справному стані засобів пожежогасіння, зв’язку і пожежної автоматики. 

     Усі недоліки мають бути усунені до початку культурно-масового заходу. 

На час проведення масових заходів необхідно забезпечити чергування 

працівників закладу (структурного підрозділу).  

      Організація та умови проведення культурно-масових заходів мають 

відповідати вимогам пункту 2 розділу VI Правил пожежної безпеки.  

Приміщення, в  яких проводяться  культурно-масові заходи, повинні мати не 

менше двох евакуаційних виходів. Будь-які перепланування, зміни 

функціонального призначення цих приміщень Університету здійснюються 

тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу 

на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним 

результатом в органах державного пожежного нагляду. 

     Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб 

забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщень 

конференц-залів, актових залів, центрів культури та дозвілля завширшки не 

менше 1 м, а проходів, які ведуть до виходів, не менше ширини самих виходів. 

Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим 

не захаращувати. 

     Евакуаційні виходи з приміщень мають бути позначені світловими 

покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому тлі, підключеними 

до мережі аварійного освітлення будівлі. За наявності людей у приміщеннях 

світлові покажчики мають бути у ввімкненому стані. 

     Розміщення крісел у залах для глядачів здійснюється відповідно до вимог 

ДБН В.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади». За місткості 

залів не більше 200 місць, допускається передбачати встановлення крісел, 

стільців і лав  та  їх ланок  без  кріплення  до  підлоги, за умови з’єднання їх у 

рядах між собою.  

     У приміщеннях для культурно-масових заходів килими та килимові 

покриття повинні кріпитися до підлоги і бути помірно небезпечними  щодо 

токсичності продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну здатність.  

Підлоги приміщень мають бути рівними, без порогів, східців, щілин і вибоїн. У 

разі різниці рівнів суміжних приміщень у проходах мають влаштовуватися 

пологі пандуси.  



Горючі декорації, сценічне оформлення, а також драпірування, які 

застосовуються на вікнах і дверях, мають піддаватися обробці вогнезахисними 

сумішами. 

     Електрошафи, а також уся електроапаратура для регулювання напруги та 

струму повинні розміщуватися за межами сцени. У разі монтажу тимчасового 

електрообладнання слід вимірювати опір ізоляції електричних мереж та 

електроустановок із складанням актів. 

 

Заходи пожежної безпеки під час проведення новорічних святкувань: 

- ялинка має стояти на відстані не менш ніж 1 м від стін і стелі; 

- ілюмінацію ялинки повинен проводити лише досвідчений електрик з 

дотриманням вимог ПУЕ; 

- ілюмінацію ялинки слід здійснювати через знижувальний трансформатор 

гірляндами з послідовним підключенням електроламп напругою до 12 В. 

Лампочки в гірляндах повинні бути потужністю не більше ніж 25 Вт. 

Електропроводи повинні мати справну ізоляцію і вмикатися до електромережі 

за допомогою штепсельних з’єднань; 

- у разі несправності ялинкового освітлення (сильне нагрівання проводів, 

мигтіння лампочок, іскріння тощо) ілюмінація має бути негайно вимкнена і не 

вмикатися до з’ясування та усунення несправностей; 

- під час оформлення ялинки не дозволяється використовувати легкозаймисті 

іграшки і прикраси, свічки, бенгальські вогні тощо; 

- обкладати підставку і прикрашати віти ватою та іграшками з неї, які не 

просочені вогнезахисною сумішшю. 

 

У приміщеннях  для проведення культурно-масових заходів не дозволяється: 

- заповнювати приміщення людьми понад установлені норми; 

- скорочувати ширину проходів між рядами і встановлювати у проходах 

додаткові місця; 

- використовувати віконниці на вікна для затемнення приміщень та віконні 

глухі грати; 

- обклеювати вікна і стіни шпалерами і папером; 

- застосовувати горючі матеріали, не оброблені вогнезахисними сумішами, для 

акустичної обробки стін і стель; 

- зберігати бензин, газ та інші легкозаймисті рідини; 

- зберігати майно, інвентар, матеріали під сценою чи помостами, а також у 

підвалах, розміщених під приміщеннями; 

- застосовувати предмети оформлення приміщень, декорації та сценічне 

обладнання, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і 

волокон (пінопласту, поролону тощо); 



- застосовувати  відкритий  вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські 

вогні тощо), використовувати хлопушки, влаштовувати світлові ефекти із 

застосуванням хімічних речовин; 

- установлювати на дверях евакуаційних виходів замки, що важко 

відкриваються; 

- тютюнопаління.  

 

Відповідальний   за   пожежну   безпеку    у  приміщенні 

 

   

                                                         (прізвище, ініціали) 

 

 

Відповідальний за пожежну безпеку в приміщенні актового залу після  

закінчення  роботи  зобов’язаний: 

- ретельно оглянути  приміщення, переконатись у відсутності порушень, що 

можуть призвести до виникнення пожежі; 

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування (за винятком 

електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати 

цілодобово); 

- перевірити справність автоматичних установок пожежної автоматики. 

 

ІІІ. Обов’язки та дії працівників  конференц-залів, актових залів, центрів 

культури та дозвілля у  разі  виникнення пожежі 

 

     У разі виявлення пожежі або її ознак ( задимлення, запах горіння або тління 

різних матеріалів тощо), кожен працівник зобов’язаний: 

- оцінити обстановку і негайно повідомити про це найближчий пожежно-

рятувальний підрозділ  за тел. 101 (112). При цьому необхідно назвати: адресу 

об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, 

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

- вимкнути з мережі прилади електропостачання та систему вентиляції; 

- задіяти  систему оповіщення людей  про пожежу; 

- повідомити про виникнення пожежі керівника закладу  (структурного 

підрозділу) або особу, що  його  заміщує  і  відділ сторожової  охорони 

Університету за тел. 239-45-08 (вн. тел. 45-08); 

- вжити (по можливості) заходів до евакуації людей та збереження 

матеріальних цінностей, розпочати гасіння пожежі наявними первинними 

засобами пожежогасіння; 

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів. 

 



Посадова особа, що прибула на місце пожежі, зобов’язана: 

- перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення 

пожежі (продублювати повідомлення); 

- здійснювати керівництво гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів. У разі загрози життю учасникам освітнього процесу  

(культурно-масового заходу), негайно організувати їх рятування (евакуацію), 

використовуючи для цього всі наявні сили і засоби; 

- зупинити проведення культурно-масового заходу; 

- відключити мережі електро- і газопостачання (за винятком системи 

протипожежного захисту), системи вентиляції  та кондиціонування повітря (за 

винятком пристроїв проти димного захисту) і здійснити інші заходи, що 

сприяють запобіганню поширення пожежі; 

- у разі потреби, викликати до місця пожежі медичну та інші служби; 

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів і забезпечити 

безперешкодний їх доступ до місця виникнення пожежі; 

- доповісти ректору про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації людей. 

 

 

Телефони:  Відділ з питань ПБ та ЦЗ – 239-45-15 (вн. 45-15) 

                    Відділ служби охорони   – 239-45-08  (вн. 45-08) 

                    Головний інженер            – 239- 47-77 (вн.47-77)             

                    

 

 

 

Начальник відділу з питань пожежної безпеки  

та цивільного захисту                                                                       О.С. Онисько                            

 


