
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

__ листопада 2021 року  № _____ 

 

 

 
Інструкція № 25 

про заходи пожежної безпеки в електрощитовій  

 

1. Галузь застосування. 
Дія цієї Інструкції поширюється на всі приміщення електрощитових і 

встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій в разі пожежі та є 

обов’язковою для вивчення і виконання усіма особами, які перебувають у 

електрощитовій, та обслуговуючим персоналом. 

 

2. Вимоги пожежної безпеки 

2.1. Приміщення електрощитової використовувати лише за призначенням. 

2.2. Всі розподільчі шафи та щити мають бути зачинені, оснащені схемою 

під’єднання споживачів із пояснювальними написами та вказаним значенням 

номінального струму апарата захисту (плавкої вставки). 

2.3. Плавкі вставки запобіжників мають бути калібровані із зазначенням 

на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставить завод-виготовлювач 

або електротехнічна лабораторія). Застосовувати саморобні некалібровані 

плавкі вставки заборонено. 

2.4. Двері електрощитової тримати зачиненими. На дверях вказати місце 

зберігання ключів. 

2.5. Електрощитову комплектують вогнегасником та/або системою 

автоматичного пожежогасіння. 

2.6. У приміщенні електрощитової заборонено: 

–  облаштовувати службові кабінети, місця для переодягання персоналу; 

–  зберігати продукцію, устаткування, меблі та інші сторонні предмети; 

–  облаштовувати виробничі дільниці; 

–  курити та застосовувати відкритий вогонь; 

– користуватися електронагрівальними приладами (електроплитками, 

електрочайниками, кип’ятильниками); 

–  улаштовувати та експлуатувати тимчасові електромережі; 

– експлуатувати кабелі та дроти з пошкодженою або такою, що втратила 

захисні властивості, ізоляцією; 

– залишати під напругою кабелі та дроти з неізольованими 

струмопровідними жилами; 

– користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та 

з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також 

лампами, скло яких має затемнення або випинання. 
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2.7. Відповідальний за пожежну безпеку електрощитової перед тим, як 

зачинити її, має впевнитися в її пожежобезпечному стані і лише потім 

зачинити приміщення. 

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; 

- зачинити та опечатати приміщення електрощитової,  встановленим 

порядком передати під охорону.  

 

3. Обов`язки та дії у разі виникнення пожежі  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 

- негайно голосно (багаторазово) «УВАГА ПОЖЕЖА, усім терміново 

звільнити приміщення !!!», сповістивши усіх про пожежу присутніх у 

суміжних приміщеннях; 

- негайно повідомити про пожежу оперативно-рятувальні служби  

телефонним викликом «112» чи «101», 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, або через осіб, які 

евакуювались; 

- оцінивши обстановку організувати (взяти участь в) безпечну евакуацію 

людей використовуючи для цього всі наявні сили і засоби. У разі ускладнення 

видимості від продуктів горіння у коридорах, сходовій клітці для 

евакуйованих голосом вказувати напрямок руху «ВИХІД ТУТ !!!».  

Здійснити спроможні заходи, що сприяють запобіганню поширення 

пожежі; 

- розпочати за спроможністю гасіння пожежі наявними первинними 

засобами пожежогасіння та евакуацію матеріальних цінностей.  

Гасіння (локалізація) пожежі первинними засобами пожежогасіння 

допускається на ранньому етапі виникнення пожежі, якщо немає загрози 

життю чи здоров’ю від небезпечних факторів пожежі; 

ВАЖЛИВО: у випадку виникнення пожежі в електрощитовій 

негайно вийти з приміщення та щільно зачинити двері для коректного 

спрацювання системи автоматичного пожежогасіння. 

 

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


