говоримо про важливе
Затверджено нові правила
експлуатації вогнегасників:
вивчаємо документ за 5 хвилин
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Суб’єкти господарювання, а також орендарі зобов’язані:
• дотримуватися вимог Правил експлуатації та типових норм належності
вогнегасників, затверджених наказом МВС від 15.01.2018 № 25 (далі —
Правила) та інших нормативних документів у цій сфері;
• проводити своєчасні огляди та технічне обслуговування
вогнегасників;
• утримувати вогнегасники у працездатному стані;
• не допускати використання вогнегасників не за призначенням;
• проходити теоретичне навчання та практичне відпрацювання
навичок застосування вогнегасників.
Виробники (постачальники) вогнегасників зобов’язані:
• гарантувати відповідність виготовленої (такої, що реалізується)
продукції вимогам документів, що підтверджують її якість
та безпечність;
• надавати покупцю експлуатаційну та технічну документацію
на вогнегасники;
• гарантувати роботу вогнегасників з дати реалізації (продажу)
до першого гарантійного терміну обслуговування;
• забезпечити технічне обслуговування, гарантійний ремонт
вогнегасників, їх випуск і поставку для пунктів технічного
обслуговування вогнегасників (ПТОВ) у необхідному обсязі
та асортименті, а також випуск і поставку запасних частин
до них протягом усього строку їх виробництва, а після зняття
з виробництва — протягом строку служби, у разі відсутності такого
строку — протягом десяти років.
Особа, відповідальна за пожежну безпеку, має організувати технічне
обслуговування вогнегасників відповідно до норм, правил (настанови
з технічного обслуговування вогнегасників), установлених їх виробником,
та інших нормативних документів у сфері пожежної безпеки.
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ОГЛЯД ВОГНЕГАСНИКІВ ПЕРЕД РОЗМІЩЕННЯМ
Огляд проводить особа, відповідальна за пожежну безпеку. Під час огляду
встановлюють:
• наявність сертифіката відповідності;
• наявність інструкції з експлуатації та паспорта на кожний вогнегасник;
• цілісність пломб на запірних пристроях;
• наявність чи відсутність зовнішніх пошкоджень на корпусах вогнегасників;
• положення стрілок індикаторів тиску закачних вогнегасників (у межах
робочого діапазону);
• наявність у маркуванні та в експлуатаційній документації відомостей про
виробника, дату виготовлення (продажу) і технічного обслуговування.
Після огляду вогнегасникам присвоюють облікові (інвентарні) номери за прийнятою
на об’єкті системою нумерації.

Вогнегасники розміщують так (всередині будинків і приміщень, біля входів або
виходів з них, у коридорах), щоб вони не перешкоджали евакуації людей.
У приміщеннях із тимчасовим перебуванням людей вогнегасники слід розміщувати
ззовні приміщення або біля входу (виходу).
У приміщеннях з постійним перебуванням людей вогнегасники потрібно
розміщувати всередині приміщення, запобігаючи створенню перешкод для
евакуації людей.
Переносні вогнегасники навішують за допомогою кронштейнів на вертикальні
конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця
вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або
встановлюють у пожежні шафи пожежних кран-комплектів, на пожежні щити,
стенди, підставки та спеціальні тумби.
Щоб зазначити місцезнаходження вогнегасників встановлюють вказівні знаки
згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма
та колір» (ISO 6309:1987, IDT). Знаки розміщують на видимих місцях на висоті 2-2,5 м
від рівня підлоги як всередині, так і за межами приміщень.
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Розміщувати вогнегасники слід так, щоб була можливість прочитати маркувальні
написи на їх корпусах. При цьому необхідно забезпечити їх захист від дії
механічних пошкоджень, сонячних променів, опалювальних і нагрівальних
приладів, а також хімічно агресивних речовин (середовищ), які можуть негативно
вплинути на їх роботу.

ПРАК ТИК А У ПРАВЛІ Н Н Я Д ОШК ІЛЬ НИ М ЗАК ЛА ДОМ
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Вогнегасники, які розміщують за межами приміщень або в неопалювальних
приміщеннях та не призначені для експлуатації за температури нижче 5 °С,
на холодний період року необхідно переносити в опалюване приміщення. У цьому
випадку на пожежних щитах та стендах потрібно розмістити інформацію про
місцезнаходження вогнегасників.
Інформацію про перенесення вогнегасників відображають у журналі обліку
вогнегасників.
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Проводить особа, відповідальна за пожежну безпеку, не рідше одного разу
на місяць.
Під час огляду перевіряють:
• відповідність типу і заводського номера вогнегасника зареєстрованому
обліковому номеру та місцезнаходженню на об’єкті;
• наявність інструкції з експлуатації та паспорта на вогнегасник;
• дату проведення технічного обслуговування, яка має відповідати вимогам
експлуатаційної документації;
• наявність та цілісність пломби, пристрою блокування (запобіжної
чеки), розтруба або гнучкого рукава (відповідно до типу вогнегасника)
та кронштейна (якщо передбачено конструкцією);
• наявність зовнішніх пошкоджень вогнегасників та слідів корозії на них;
• положення стрілки індикатора тиску кожного закачного вогнегасника
(крім газового та ВВПА), яка має бути в межах робочого діапазону (у зеленому
секторі шкали індикатора), залежно від температури експлуатації;
• наявність пошкоджень маркування (етикетки) кожного вогнегасника.
Результати оглядів реєструють у журналі обліку вогнегасників.
Форму журналу обліку вогнегасників наведено на с. Його можна скачати
в е-журналі — ezavdnz.mcfr.ua.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, зобов’язана організувати
технічне обслуговування вогнегасників у таких випадках:
• пошкодження або відсутність маркування, пломб або пристроїв блокування
на них;
• наявність механічних пошкоджень і слідів корозії на їх корпусах або запірнопускових пристроях;
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• відсутність робочого тиску в корпусі та (або) наявність надмірного тиску
(для вогнегасників закачного типу);
• після використання за призначенням;
• після закінчення гарантійного терміну експлуатації, передбаченого
експлуатаційною документацією виробника.
Технічне обслуговування вогнегасників здійснюють ПТОВ, що мають відповідну
ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
Під час огляду вогнегасників після надходження з технічного обслуговування
особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, перевіряє наявність
на корпусі вогнегасника етикетки ПТОВ.
Приймання вогнегасників після технічного обслуговування оформлюють актом.
Його складають не менше ніж у двох примірниках і підписують представники
споживача послуг та ПТОВ.

Заборонено:
• експлуатувати вогнегасники з наявністю вм’ятин, опуклостей або тріщин
на корпусі, запірно-пусковому пристрої, накидній гайці, а також у разі
порушення герметичності з’єднань вузлів вогнегасника, несправності
індикатора тиску (для закачних вогнегасників) та відсутності або
пошкодження пломби;
• допускати механічні ушкодження корпусу та запірної арматури вогнегасника;
• розбирати і перезаряджати вогнегасники особам, які не мають права
на проведення таких робіт;
• кидати вогнегасник у полум’я під час використання за призначенням
та завдавати механічних пошкоджень для приведення його у дію;
• під час експлуатації вогнегасника спрямовувати його насадку (гнучкий рукав
або розтруб) у бік людей;
• використовувати вогнегасники для потреб, не пов’язаних з пожежогасінням;
• використовувати вогнегасники за відсутності розтруба або гнучкого рукава
(залежно від типу вогнегасника).
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Примітки. 1. Складено відповідно да Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25.
2. Правила установлюють вимоги до експлуатації, зокрема, переносних вогнегасників повною масою до 20 кг, та норми їх належності на об’єктах суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.

ПРАК ТИК А У ПРАВЛІ Н Н Я Д ОШК ІЛЬ НИ М ЗАК ЛА ДОМ

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОГНЕГАСНИКІВ
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