
Загальні вимоги пожежної безпеки 
У приміщеннях на видних (помітних) місцях біля телефонів слід 

розмістити таблички із зазначенням номеру телефону для виклику 

пожежної охорони: 

При пожежі дзвонити 101 
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, узимку очищатися від снігу. 

У підвальних і цокольних приміщеннях не допускається зберігання та 

застосування легкозаймистих та горючих рідин, балонів з газами та інших 

вибухопожежонебезпечних речовин і матеріалів. 

Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не 

захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час 

евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд. 

В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення 

роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх 

електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення 

повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, 

протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за 

вимогами технології працюють цілодобово). 

Електропроводи для підключення касових апаратів, комп'ютерів повинні 

прокладатися по негорючих конструктивних елементах. 

Знаки пожежної безпеки 
Досить часто виникають питання щодо забезпечення приміщень, будівель, 

споруд згідно ГОСТ 12.4.026-76* "Цвета сигнальные и знаки безопасности" 

знаками пожежної безпеки, які призначені для привернення уваги 

працюючих до безпосередньої небезпеки, попередження про можливу 

небезпеку, припису та дозволу певних дій з метою забезпечення пожежної 

безпеки, а також для надання необхідної інформації. Найбільш 

розповсюджені з них такі: 

• Забороняється користуватися відкритим вогнем 
Встановлюється на зовнішній стороні дверей складів з легкозаймистими та 

вибухонебезпечними матеріалами та речовинами, всередині складів; при вході 

на ділянки, де проводяться роботи з указаними матеріалами та речовинами; на 

обладнанні, що являє небезпеку вибуху або займання, в інших місцях, де 

забороняється користування відкритим вогнем.  

• Забороняється куріння 
Встановлюється там же, де і знак "Забороняється користуватися 

відкритим вогнем", а також в інших місцях, в яких забороняється курити. 

• Забороняється користування електронагрівальними приладами 
Встановлюється біля входів у зони (приміщення), де за вимогами пожежної 

безпеки користуватися електронагрівальними приладами заборонено. 



• Вогнегасник. 
Встановлюється у приміщеннях та на територіях для вказівки щодо 

місцезнаходження вогнегасників. 

• Місце куріння. 
Встановлюється у приміщеннях та на територіях для вказівки щодо місць 

куріння. 

• Виходити тут. 
(Фон зелений, зображення біле). 

Встановлюється на дверях евакуаційних виходів, на шляхах евакуації. На 

шляхах евакуації використовують з додатковою табличкою з вказівною 

стрілкою. (Знак виконують у прямому та дзеркальному зображеннях: 

 

 Напрямок стрілки на табличці повинен збігатися з напрямком 

евакуації та напрямком руху людей). 

Над вхідними дверима, а також над дверима евакуаційного виходу 

допускається використовувати надпис, що світиться, "Вихід" білого 

кольору на зеленому фоні. 

 


