
Орієнтовний перелік обов'язкових заходів, які має проводити архівна установа 
задля дотримання протипожежного захисту 

 
Захід Періодичність проведення 

заходу 
Підстава 

1 2 3 
Встановити суворий 
протипожежний режим 
приміщеннях установи та 
вимагати його дотримання 

постійно п. 3.3. НАШ А. 01.001-2004 

Організовувати практичні 
тренування працівників з 
відпрацюванням дій у разі 
пожежі та проведення 
евакуації з приміщень 

установи 

періодично протягом року Додаток 1 до п. 3.4. НАПБ А. 
01.001-2004 

Систематично очищати 
територію установи від 

сміття, опалого листя та сухої 
трави; постійно утримувати в 

чистоті 

постійно 3.1.1, 3.1.2 Правил пожежної 
безпеки для державних 
архівних установ України 

Здійснювати вогнезахисну 
обробку дерев'яних 

конструкцій 

Не рідше одного разу на рік п. 4.2.6. НАПБ А. 01.001-2004 

Заборонити захаращування 
шляхів евакуації (коридори, 
проходи, сходові марші і 
площадки, вестибюлі, холи, 
тамбури, тощо) меблями, 
обладнанням тощо 

постійно п. 4.3.11. НАПБ А. 01.001.-
2004 

Заборонити улаштування та 
експлуатацію тимчасових 

електромереж у приміщеннях 

постійно п. 5.1.9. НАША. 01.001-2004 

Заборонити складування 
горючих матеріалів на 

відстані 1 м від 
електроустаткування та під 

електрощитами 

постійно п. 5.1.29. НАПБ А. 01.001-2004 

Категорично заборонити 
використовувати побутові 
електронагрівальні прилади в 
непристосованих для цього 

приміщеннях 

постійно п. 5.1.29. НАПБ А. 01.001-2004 

Проводити заміри опору 
ізоляції електричних мереж 

та електроустановок 

раз на рік п. 5.1.34. НАПБ А. 01.001-2004 

Очищати від пилу 
світильники, електродвигуни, 
проводи та розподільні 

пристрої 

не рідше одного разу на 
місяць 

п.4.1.14. Правил пожежної 
безпеки для державних 
архівних установ України. 

Здійснювати періодичний 
огляд вогнегасників 

один раз на місяць п. 3.16.1 Правил експлуатації 
вогнегасників. 

Направляти вогнегасники на не рідше одного разу нарік п. 3.20.2. Правил експлуатації 



технічне діагностування та 
перезарядку 

вогнегасників 

Здійснювати перевірку 
працездатності пожежних 

гідрантів 

не рідше двох разів нарік п. 6.3.1.3. НАПБ А. 01.001-
2004 

Здійснювати контроль стану 
працездатності мережі 

зовнішнього 
протипожежного 
водопостачання 

один раз на рік п. 6.3.1.5. НАШ А 01.001-
2004 

Здійснювати перевірку 
пожежних кранів на 
працездатність 

не рідше одного разу на 
півроку 

п. 6.3.2.6. НАПБ А. 01.001-
2004 

 


