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ВВ
огнегасники бувають як пере�
носні, які за масою не повинні
перевищувати 20 кг., так і пере�

сувні маса яких не перевищує 450 кг.
Вогнегасник це один з найпошире�

ніших та найефективніших видів пер�
винного засобу пожежогасіння який
має бути в кожному офісі, кожному
виробничому та складському примі�
щенні, в кожному готелі, ресторані,
гуртожитку, магазині, кіоску та на
прилеглій території підприємства. За
відсутності норм належності вогне�
гасників для конкретних об'єктів  тип
та необхідну кількість вогнегасни�
ків визначають за типовими нормами 
належності вогнегасників (НАКАЗ 
№151 МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З
ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУА�
ЦІЙ  ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НА�
СЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНО�
БИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ВІД
02.04.2004 РОКУ «Про затвердження
Типових норм належності вогнегасни�
ків»). При виборі типу та необхідної
кількості вогнегасників  для оснащення
об'єкту слід враховувати фізико�хімічні
та пожежонебезпечні властивості горю�
чих речовин, характер їх взаємодії з
вогнегасними речовинами, а також
площу приміщень, будинків і споруд.
Необхідну кількість вогнегасників виз�
начають окремо для кожного поверху
та приміщення об'єкта. Приміщення, у
якому розміщені декілька різних за по�
жежною небезпекою виробництв, не
відділених одне від одного протипо�
жежними стінами, оснащують  вогне�
гасниками за нормами найбільш небез�
печного виробництва. Під час вибору
типу і необхідної кількості вогнегасни�
ків для оснащення об'єктів слід також
керуватися галузевими  правилами по�
жежної безпеки, нормами технологіч�
ного проектування та іншими норма�
тивно�правовими актами, які регла�
ментують вимоги до оснащення об'єк�
тів вогнегасниками. При виборі типу
вогнегасників необхідно враховувати
кліматичні  умови експлуатації  будин�
ків та споруд.  Придатність переносних і
пересувних вогнегасників до гасіння по�
жеж різних класів. Згідно ГОСТ 27331�87
«Пожарная техника. Классификация по�
жаров» встановлено чотири класи по�
жежі, а також їх символи: 

клас А – горіння твердих речовин; 
клас В – горіння рідких рідин; 
клас С – горіння газоподібних ре�

човин; 
клас D – горіння металів. 

Крім цих чотирьох класів Правила�
ми пожежної безпеки в Україні введе�
но ще додатковий п'ятий клас (Е),
прийнятий для позначення пожеж,
пов'язаних з горінням електроустано�
вок. Знання класів пожеж та їх симво�
лів необхідно для вибору ефективних
для гасіння пожеж вогнегасників.
Символи класів пожежі які вогнегас�
ник здатний гасити вказуються на
корпусі вогнегасника.

При купівлі вогнегасника необхідно
обов'язково переконатися, що цей
вогнегасник сертифікований в Украї�
ні, звернути увагу на дату виготовлен�
ня, та дату технічного обслуговування
вогнегасника, встановити які класи
пожежі йому підвладні. При виборі
порошкового вогнегасника необхідно
також звернути увагу щоб стрілка на
манометрі знаходилась в зеленому
секторі. Купуючи вогнегасник потріб�
но уважно перевірити його на відсут�
ність механічних ушкоджень. Кожен
вогнегасник повинен мати при собі
паспорт.

Придбані вогнегасники необхідно
розміщувати згідно з ГОСТ 12.4.009�83 з
урахуванням вимог експлуатаційної  до�
кументації на них.

Вогнегасники слід розміщувати у лег�
кодоступних і  помітних місцях, а також
поблизу місць, де найбільш імовірна по�
ява  осередків  пожежі.  При цьому необ�
хідно забезпечити їх захист від дії соняч�
них променів, опалювальних і нагрі�
вальних  приладів,  а також хімічно агре�
сивних речовин (середовищ), які мо�
жуть негативно вплинути на їх працез�
датність. Вогнегасники в  місцях  розмі�
щення (у середині будинків і примі�
щень, біля входів або виходів з них, у ко�
ридорах) не повинні створювати переш�
коди під час евакуації людей. Переносні

вогнегасники розміщують шляхом наві�
шування за допомогою кронштейнів на
вертикальні конструкції на висоті не
більше 1,5 м від рівня підлоги до ниж�
нього торця вогнегасника і на відстані
від дверей,  достатній для їх повного  від�
чинення,  або встановлюють у пожежні
шафи пожежних кранів, на пожеж�
ні щити чи стенди, підставки чи спе�
ціальні тумби. Для зазначення міс�
цезнаходження вогнегасників на об'єк�
тах повинні встановлюватися вка�
зівні знаки (8.008 код знаку за ката�
логом ТОВ «ТД «Амальтея» Сайт:
http://prometey.in.ua тел.+38(044) 
594�02�10; 587�50�47; 331�43�58).

Шановні Друзі – будьте обережні при
поводженні з вогнем!

Не залишайте без догляду електро�
прилади, не дозволяйте дітям бавитися
сірниками та іншими вогненебезпечни�
ми предметами, не використовуйте
електронагрівальні прилади кустарного
(саморобного) виробництва, прилади
виконані з порушенням вимог ПУЕ, не
розводьте багаття в не дозволених, не
облаштованих для цього місцях. При
виході з дому, офісу, залишаючи місце
роботи, переконайтеся в тому, що вимк�
нені всі електроприлади, перекритий газ
та відсутні можливі джерела загорянь.
Пам'ятайте, що викинутий з вікна недо�
палок чи будь�який інший палаючий
предмет може стати причиною пожежі.
Пам'ятайте, що вогонь помилок не про�
бачає, і що пожежу легше попередити,
ніж загасити.
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Використані матеріали: 
Правила пожежної безпеки в Україні;
Типові  норми  належності  вогнегасників; 
Правила експлуатації вогнегасників.

ГОСТ 27331�87 «Пожарная техника.
Классификация пожаров»

Як правильно вибрати
необхідну кількість та тип вогнегасника для офісного,
виробничого, складського приміщення?
Що ж таке вогнегасник – це технічний   засіб,   призначений для припинення го�
ріння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його  корпусі,  під  дією
надлишкового тиску, за масою  і конструктивним   виконанням   придатний для
транспортування і застосування людиною.


