Затверджено:
Наказом генерального директора
театру ім. М.Заньковецької
від « 22 » березня 2007 р. № 43

Інструкція
про заходи пожежної безпеки при орендуванні приміщень театру,
проведенні вистав, концертів, гастролей та інших масових заходів
1. При орендуванні приміщень театру, проведенні гастролей, концертів, вистав чи
інших масових заходів необхідно за п’ять днів до проведення оренди, гастролей надати у
відділ охорони праці,пожежної та техногенної безпеки театру:

- акти вогнетривкої обробки декорацій;
- сертифікати відповідності вимог пожежної безпеки на
світлофільтри із плівок;
- протоколи
перевірки
діелектричної
міцності
ізоляції
електропроводки до сценічного освітлення та іншої апаратури;
- документи про погодження оренди в Галицькому районному
відділі м.Львова ДСНС України у Львівській області.
2. Організаторам масового заходу (орендарям) – пройти у відділі охорони
праці,пожежної та техногенної безпеки театру інструктаж з питань пожежної безпеки і
ознайомити учасників масового заходу з даною інструкцією.
3. Усі горючі декорації, сценічне оформлення, драпірування в залах для глядачів та
фойє мають бути важкозаймистими або обробленими вогнезахисними речовинами для
надання їм таких властивостей.
4. Забороняється використання в театрі горючих декорацій і сценічного
оформлення,які не були оброблені вогнезахисною речовиною.
5. Забороняється використання в театрі декорацій і сценічного оформлення
виготовленого із синтетичних матеріалів.
6. Декорації та інші предмети оформлення сцени не повинні виступати за лінію,
що вказує межу опускання протипожежної завіси.
7. Для художнього оформлення спектаклів, концертів на сцені забороняється
паління цигарок, застосування відкритого вогню (факелів, свічок), піротехнічних ефектів,
а також вчинення пострілів, фейерверків та вогневих ефектів.
8. На час оформлення постановок, показу вистав і проведення спектаклів повинен
бути забезпечений вільний прохід шириною не менше 1 м навкруги планшета сцени, а
виходи зі сцени та проходи до дверей мають бути вільними.
9. Між дерев'яною рампою помосту (естради,сцени) та кожухами
електросвітильників повинен бути прокладений негорючий теплоізолюючий матеріал
завтовшки 8-10 мм.У разі встановлення підсвітів безпосередньо на планшеті помосту
(естради, сцени) під них повинні підкладатися негорючі теплоізоляційні килимки.
10. Прожектори та софіти повинні бути віддалені від декорацій і спалимих
конструкцій на відстань 0,5м. Відстань між лінзовими прожекторами і спалимими
декораціями повинна становити не менше 2 м. Електричні дроти та кабелі, що йдуть від
прожекторів і ліхтарів до місця вмикання їх в мережу, не повинні зазнавати механічних
пошкоджень.
11. При прокладанні електричних кабелів для акустичного і освітлювального
електрообладнання необхідно використовувати накладні модулі кабельного захисту.
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12. Після закінчення спектаклю усі декорації та бутафорія повинні бути розібрані
та прибрані зі сцени, а театральні костюми із артистичних вбиралень здані в костюмерні
склади.

13. В театрі забороняється:
-

-

захаращувати проходи, кулуари, сходові клітки та інші шляхи евакуації
людей;
залишати в нічний час на сцені театру,в глядачевій залі і на шляхах
евакуації декорації і електричне обладнання;
користуватися побутовими електронагрівальними приладами;
застосовувати саморобні електричні подовжувачі;
заставляти проходи та підступи до засобів пожежогасіння;
прокладати електричні кабелі, встановлювати приставні стільці,
електрообладнання, пульти керування та іншу апаратуру в проходах зали
для глядачів та на шляхах евакуації;
курити цигарки;
застосовувати конфеті,серпантин і повітряні кульки;
заїзд і стоянка автомобільного транспорту в подвір’я театру під час
проведення масових заходів;
стоянка автомобільного транспорту в подвір’ї театру в нічний час.

14. У випадку виникнення пожежі необхідно:
-

-

негайно повідомити про пожежу в пожежну охорону по телефону 101,
вказавши при цьому адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, свою посаду та
прізвище, а також пожежну дільницю театру по телефону 217;
вжити заходів щодо безпечної евакуації людей та матеріальних цінностей;
при необхідності вимкнути електричні прилади й обладнання;
оповістити про пожежу адміністрацію театру;
приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння
(вогнегасник, внутрішні пожежні крани).

Інструкція розроблена на підставі Закону України «Про пожежну безпеку» та «Правил пожежної безпеки в Україні» наказ МНС України від 19.10.2004 р. № 126 зареєстрований в Мін’юсті України 04.11.2004 р. за № 1410/10009.

Заступник начальника відділу охорони праці,
пожежної та техногенної безпеки театру
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