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Інструкція № 1 

про заходи пожежної безпеки  

в службових та адміністративних приміщеннях  

 

1. Галузь застосування  

 Ця інструкція поширюється на службові та адміністративні приміщення 

(далі службові приміщення) й визначає вимоги щодо забезпечення пожежної 

безпеки в них, визначає порядок дій у разі виникнення пожежі. Інструкція є 

обов`язковою для вивчення й виконання вимог всіма працівниками, які 

перебувають у службових приміщеннях.  

 

2. Вимоги пожежної безпеки  

 Меблі та обладнання мають розміщатися так, щоб забезпечити 

евакуаційний прохід до виходу з приміщення (заввишки не менше 1,0 м). 

Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не 

захаращувати. В міру накопичення горючих відходів, а також після закінчення 

роботи їх слід прибрати у спеціально відведені сміттєзбірники.  

Електромережі, електроприлади та арматура повинні експлуатуватися 

тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій заводів – 

виробників. У разі пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших 

електроприладів слід негайно вимкнути їх і вжити необхідних заходів щодо 

приведення до безпечного стану.  

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані від 

електрощитів, електрокабелів, дротів – не менше 1,0 м, від світильника – 0,5 м, 

від приладів опалення – 0,25 м.  

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Всі 

працівники в службових приміщеннях зобов`язані вміти користуватися 

наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та 

внутрішніми пожежними кранами, знати місця їх розташування. Відстань від 

найвіддаленішого місця службового чи адміністративного приміщення до 

вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.  

У службових приміщеннях забороняється: 

- улаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні 

некалібровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувачі, які не 

відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок, прокладати 

електричні дроти безпосередньо по горючій основі, експлуатувати 

світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);  
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- використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування на 

них одягу або інших предметів, обгортати електролампи й світильники 

папером, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною, папером;  

- користуватись побутовими електрокип`ятильниками, 

електрокип’ятильниками й т.і. (окрім спеціально відведених та обладнаних 

місць). Залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, 

комп’ютери, лічильні та друкарські машинки тощо; 

- захаращувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати 

пожежні крани, рукава й пожежний інвентар не за призначенням; 

- використовувати для зберігання документів, різних матеріалів, 

предметів та інвентарю шафи (інші) інженерних комунікацій;  

- курити (окрім спеціально відведених місць, позначених написом «Місця 

для куріння» та обладнаних урною або попільничкою з негорючого 

матеріалу), проводити зварювальні та інші роботи без оформлення 

відповідного дозволу (наряду - допуску) застосовувати легко займисті 

речовини; 

Відповідальний за пожежну безпеку 

___________________________________________  
                                                    (посада, ім’я, прізвище)  
після закінчення роботи зобов’язаний: 

- ретельно оглянути всі службові приміщення, пересвідчитись у 

відсутності порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі, 

ускладнення її гасіння у разі виникнення;  

- знеструмити освітлювальні мережі, прилади та обладнання (за винятком 

електрообладнання, яке відповідно до вимог безпеки та охорони має 

працювати цілодобово); 

-  перевірити справність автоматичних установок пожежної автоматики.   

 

3. Обов`язки та дії у разі виникнення пожежі  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 

- негайно повідомити про пожежу оперативно-рятувальні служби  

виклику «112» чи «101», при цьому вказати адресу, кількість поверхів, місце 

виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище. Продублювати 

повідомлення черговому по університету за тел. (048) 799-50-70, ОЦППП 

«Академія поліції» тел. (048) 709-50-45; 

- голосно (багаторазово) сповістити про виникнення пожежі спочатку на 

верхніх поверхах, потім на нижніх; 

- організувати безпечну евакуацію людей і матеріальних цінностей, для 

цього відчинити повністю (усі створи) двері всіх евакуаційних виходів та за 

можливості щільно зачинити вікна. У разі ускладнення видимості від 

продуктів горіння в коридорах вестибюлях, сходових клітках голосом 

вказувати напрямок руху «ВИХІД ТУТ»; 
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- знеструмити приладами захисту електрощитових, електричних шаф 

поверхів приміщення та/або дільниці, системи примусової вентиляції де 

сталося займання; 

- розпочати за спроможністю гасіння пожежі наявними первинними 

засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежними кран-комплектами.  

Гасіння (локалізація) пожежі первинними засобами пожежогасіння 

допускається на ранньому етапі виникнення пожежі, якщо немає загрози 

життю чи здоров’ю від небезпечних факторів пожежі; 

-   прибулим за викликом оперативно-рятувальним службам надати 

всебічну допомогу в гасінні пожежі. 

 

__________________________________________________________ 
     (посада керівника структурного підрозділу)                            (підпис)          (ім’я, прізвище)  

 

 


