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ІНСТРУКЦІЯ  № 113 
про заходи пожежної безпеки для службового приміщення 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Ця Інструкція встановлює основні заходи щодо забезпечення пожежної 

безпеки у службових приміщеннях (кабінетах) Київського університет імені 

Бориса Грінченка  (далі – Університет).  

1.2 Вимоги Інструкції є обов’язковими для всіх працівників Університету.  

1.3. У кожному приміщенні (кабінеті) Університету має бути призначений 

відповідальний за пожежну безпеку та розміщено на видному місці табличку 

із зазначенням його  прізвища.  

1.4. До самостійної роботи допускаються працівники, які пройшли вступний 

протипожежний інструктаж та протипожежний інструктаж на робочому місці.  

1.5. Засоби протипожежного захисту (пожежна сигналізація, первинні засоби 

пожежогасіння тощо), які є у приміщеннях, необхідно утримувати в 

справному стані. 

1.6. Усі працівники Університет повинні вміти користуватись наявними 

вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх 

знаходження. Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця 

розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м. 

1.7.  Кількість вогнегасників має бути відповідно до Правил експлуатації та 

типових норм належності вогнегасників (зі змінами), затверджених наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 23.03.2018 за № 225/31677. 

  

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

 

2.1. Оглянути приміщення, місце роботи, переконатися, що приміщення та 

евакуаційні проходи незахаращені. 

2.2. Перевірити стан електроприладів, особливу увагу звернути на відсутність 

пошкоджень проводки, штепсельних вилок і розеток, вимикачів. 



 

 

2.3. При виявленні порушень протипожежного режиму вжити заходів щодо їх 

усунення.   
 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 

3.1. Меблі та обладнання мають розміщуватись таким чином, щоб 

забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення 

(завширшки не менш 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно 

утримувати вільними, нічим їх не захаращувати. 

3.2. Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватись 

тільки у справному стані, з урахуванням вказівок та рекомендацій 

підприємств-виробників. У разі виявлення пошкоджень електромереж, 

вимикачів, розеток та інших електроприладів, необхідно негайно відключити 

їх та прийняти необхідні заходи до приведення у пожежобезпечний стан. 

3.3. Документи, папір та інші горючі матеріали необхідно зберігати на відстані 

не менш 1 м від електрощитів, електрозбірок і електрокабелів, 0,5 м від 

світильників та 0,25 м від приладів опалення.  

3.4. Забороняється: 

 влаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні 

некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні проводи 

безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими 

ковпаками (розсіювачами), використовувати саморобні подовжувачі, які не 

відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок; 

 пристосовувати вимикачі, штепсельні розетки для підвішування одягу та 

інших предметів, обгортати електролампи і світильники, заклеювати ділянки 

електропроводки горючою тканиною, папером; 

 використовувати побутові електрокип’ятильники, чайники тощо (окрім 

приміщень, спеціально відведених для цього), залишати без нагляду 

увімкненими в електромережу кондиціонери, комп’ютери та оргтехніку тощо; 

 захаращувати підступи до засобів пожежогасіння, використовувати  

пожежний інвентар не за призначенням;  

 зберігати документи, різні матеріали, предмети та інвентар у шафах 

(нішах) інженерних комунікацій;  

 курити; 

 проводити зварювальні та інші вогневі роботи без оформлення 

відповідного дозволу, застосувати легкозаймисті рідини; 

 влаштування  розсувних дверей на шляхах евакуації; 

 закладання віконних прорізів приямків підвалу  ; 

 зняття дверей у коридорах, холах та виходах до сходової клітини; 

 зняття пристроїв для самозачинення дверей у коридорах, холах та 

виходах до сходової клітини. 
 

 



 

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

 

4.1. Оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть 

призвести до пожежі. 

4.2. По мірі накопичення та після закінчення роботи горючі відходи (папір) 

необхідно прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники. 

4.3. Відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за 

винятком електрообладнання, яке повинно працювати цілодобово).  

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ (У РАЗІ 

ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ) 

5.1. У разі виявлення ознак пожежі, до яких належать полум’я, дим, запах 

диму, характерне потріскування тощо, кожен працівник зобов’язаний: 

 негайно повідомити про це за телефоном 101 пожежну охорону, 

вказавши адресу об’єкта (будинку), кількість поверхів, місце виникнення 

пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє 

прізвище; 

 вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння 

(локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження 

матеріальних цінностей; 

 повідомити про пожежу керівництво та чергового на об’єкті;   

 у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби. 

5.2. Посадова особа Університету, що знаходиться або прибула на місце 

пожежі, зобов’язана:  

 перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати 

повідомлення); 

 довести подію до відома керівництва Університету;  

 у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування 

(евакуацію), використовуючи для цього всі наявні сили й засоби; 

 видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов’язаних із 

ліквідацією пожежі; 

 припинити всі роботи, крім робіт, пов'язаних із заходами по ліквідації 

пожежі; 

 здійснити відключення електроенергії (за винятком систем 

протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів, 

апаратів, перекриття комунікацій (за винятком водяних), зупинення систем 

вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком 

пристроїв протидимового захисту) та виконати інші заходи, що сприяють 

запобіганню розвитку пожежі та задимленості будівлі; 

 перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок 

пожежогасіння, протидимового захисту; 



 

 

 організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу 

у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі; 

 одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист  

матеріальних цінностей; 

 запобігати виникненню паніки; 

 забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь 

у гасінні пожежі.  

Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів повинен бути 

забезпечений безперешкодний доступ їх на територію. 

 

____________________ 


