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ІНСТР
про дотримання протипожежного режиму 

у  структурних підрозділах університету

1. Порядок утримання шляхів евакуації:
- шляхи евакуації з приміщень повинні утримуватись вільними, нічим не 
захаращуватися;
- дверні полотна на шляхах евакуації повинні відкриватися по напрямку виходу 
з приміщення;
- сходові марші і площадки повинні мати справні огородження з поручнями, 
котрі не повинні зменшувати ширину сходових маршів і площадок;
- на сходових клітках дозволяється встановлюватися прилади опалення, на 
висоті 2,2 м, вище від поверхні проступів;
- килими і килимові доріжки на шляхах евакуації, у приміщенні з одночасним 
перебуванням більше 50 осіб, повинні бути прикріпленні до підлоги;
- заборонено забивати двері запасних виходів з приміщень та закривати їх на 
замки, якщо в приміщеннях знаходяться люди;
- над вихідними дверми, з приміщень де одночасно може перебувати понад 100 
осіб, встановлюють, світлові покажчики з написом -  ВИХІД;
- шляхи евакуації з приміщень в яких одночасно знаходиться 100 осіб і більше 
обладнується аварійним освітленням.

2. Куріння у  навчальних закладах та на території навчальних закладів 
заборонено наказом Міністерства освіти і науки України.

3. Застосування відкритого вогню у  приміщеннях навчальних корпусів та 
гуртожитків заборонено.

4. Порядок використання побутових нагрівальних приладів:
- у навчальних закладах та гуртожитках заборонено використовувати 
електронагрівальні побутові прилади за винятком спеціально обладнаних 
приміщень;

як виняток для обігріву невеликих приміщень дозволяється 
використовуватися масляні радіатори зі справними терморегуляторами.

5. Порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних (зварювальних) 
робіт:
- для початку проведення зварювальних ремонтних робіт керівник підрозділу 
повинен видати наряд-допуек на їх виконання та погодити його з відділом 
охорони праці;
- проведення тимчасових зварювальних робіт дозволяється після вжиття



заходів, які виключають можливість виникнення пожежі, очищення робочого 
місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення 
первинними засобами пожежогасіння;
- після проведення вогневих робіт, виконавець зобов'язаний оглянути місце їх 
проведення та усунути можливі причини виникнення пожежі;
- посадова особа відповідальна за пожежну безпеку повинна забезпечити 
перевірку місця проведення цих робіт упродовж 2-х годин після їх закінчення.

б. При проведенні дослідів з застосуванням хімреактивів у  лабораторіях 
біологічного факультету кількість хімреактивів не повинна перевищувати 
норму необхідну для проведення досліду. Досліди при виконанні яких 
виділяється небезпечні випари слід проводити у  витяжних шафах при 
включені витяжній вентиляції.

7. Порядок знеструмлення обладнання:
- у разі виникнення пожежі обслуговуючий персонал зобов’язаний знеструмити 
обладнання на якому проводяться роботи шляхом відключення від 
електромережі;
- у разі необхідності відключення електроживлення будівель і споруд слід 
використати розподільчі щитки, які встановлені в коридорах або рубильник 
головного розподільчого щита , який знаходиться в електрощитовій.

8. Порядок огляду і зачинення приміщень:
- після закінчення роботи та занять працівники зобов’язані оглянути 
приміщення, зачинити вікна, знеструмити наявне електрообладнання, яке 
використовується у навчальному процесі, ключі від дверей приміщення слід 
здати черговому по корпусу;
- черговим (сторожам) по корпусу слід оглянути приміщення коридорів;
- черговим сторожам у гуртожитках слід проводити огляд приміщень кухонь та 
контролювати своєчасне вимкнення студентами газових та електричних 
плиток.

9. Порядок проведення інструктажів з питань пожежної безпеки:
- вступні інструктажі з питань пожежної безпеки проводяться з усіма 
працівниками, які влаштовуються на роботу у структурні підрозділи 
університету;
- первинні інструктажі з питань пожежної безпеки проводяться з працівниками 
до початку виконання ними їх посадових обов’язків;
- повторні інструктажі з питань пожежної безпеки проводяться з працівниками 
один раз на рік;
- посадові особи, які являються керівниками підрозділів, у яких не виконуються 
пожежонебезпечні роботи, проходять навчання та перевірку знань з пожежної 
безпеки (раз у три роки) разом з перевіркою знань з питань охорони праці.

10. Порядок обслуговування засобів протипожежного захисту:
- первинні засоби пожежогасіння слід утримувати у справному стані;
- згідно вимог заводу-виготовлювача первинні засоби пожежогасіння слід 
щорічно перевіряти на пунктах технічного огляду (ПТО);
- внутрішні пожежні крани повинні бути укомплектовані рукавами, стволами,



з’єднувальними головками;
- для контролю працездатності протипожежного водопроводу необхідно один 
раз на рік проводити випробування на тиск та витрати води з оформленням 
акту.

11. Плано-попереджувальні ремонти:
- планово-попереджувальні ремонти електроустановок та іншого інженерного 
обладнання слід проводити у терміни згідно вимог ПТЕЕС та за затвердженими 
роботодавцем графіками.

12. Порядок дій у  разі виникнення пожежі:
- негайно повідомити пожежну охорону за тел. « 101», вказати точну адресу, де 

горить, що горить і назвати своє прізвище;
- подати сигнал (голосом, дзвінком -  часті переривчасті дзвінки) для 
евакуації людей з приміщень та для збору членів ДПД;
- повідомити керівництво університету,
- організувати зустріч пожежних підрозділів;
- у разі необхідності викликати інші рятувальні служби (медичну за тел. « 103», 
аварійну газову за тел. « 104» тощо);
- приступити до гасіння пожежі підручними та первинними засобами 
пожежогасіння.


