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Інструкція № 4 

про заходи пожежної безпеки у кімнатах постійного перебування 

підвищеного комфорту 

 

1. Галузь застосування  

 Ця інструкція поширюється на усі кімнати постійного перебування 

підвищеного комфорту університету, визначає вимоги щодо забезпечення 

пожежної безпеки в них, порядок дій у разі виникнення пожежі і є 

обов’язковою для вивчення і виконання усім персоналом і відвідувачами.  

2. Вимоги пожежної безпеки  

Громадянам, при оформленні документів на перебування в кімнатах, 

черговим адміністратором повинні бути доведені вимогами протипожежного 

режиму під час перебування в них.  

На відвідувачів покладається відповідальність за дотримання 

протипожежного стану у кімнатах на термін їх перебування у них.  

У кожній кімнаті підвищеного комфорту мають бути розміщені на 

видних місцях:  

- стисла пам'ятка щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки для 

тих, хто проживає у кімнаті.  

У житлових кімнатах, де проживають іноземці, пам’ятки щодо правил 

пожежної безпеки і їх поведінки на випадок виникнення пожежі, повинні 

бути виконані українською та англійською мовами.  

Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення кімнат 

здійснюються тільки за наявності проектної документації, яка пройшла 

попередню експертизу на відповідність нормативним актам з питань 

пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного 

пожежного нагляду.  

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення повинні постійно 

освітлюватися електричним світлом.  

Електрощиток, повинен оснащуватися схемою підключення споживачів 

з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму 

апарата захисту ( плавкої вставки).  

Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, 

вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з 

підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за 

габарити апарата не менш, ніж на 0,01 м.  

Меблі та устаткування мають розміщуватися таким чином, щоб 

забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення 
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(завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно 

утримувати вільними, нічим не захаращувати.  

Електромережі, електроприлади та апаратура повинні експлуатуватися 

тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій 

підприємств виробників. У разі виявлення пошкоджень електромереж, 

вимикачів, розеток та інших електроприладів, слід негайно вимкнути їх і 

сповістити адміністрацію гуртожитку.  

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані.  

Усі присутні зобов’язані вміти користуватися наявними вогнегасниками, 

та внутрішнім пожежним краном, знати місця їх знаходження.  

Пожежні сповіщувачі повинні функціонувати цілодобово і постійно 

утримуватися у чистоті. До них має бути забезпечений доступ. Відстань від 

складованих матеріалів і устаткування до сповіщувачів повинна бути не 

менше 0,6 м.  

В усіх кімнатах, які не використовуються і не контролюються черговим 

персоналом, електроприлади знеструмлюються з мереж їх живлення, за 

винятком протипожежних.  

У кімнатах постійного перебування підвищеного комфорту не 

дозволяється:  

- влаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні 

некалібровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувачі, які не 

відповідають вимогам правил пожежної безпеки, прокладати електричні 

проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі 

знятими ковпаками (розсіювачами);  

- використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування для 

них одягу та інших предметів, обгортати електролампи і світильники 

папером, заклеювати ділянки електромереж горючою тканиною, папером;  

- залишати підключичними до електромережі після користування  у 

кімнатах електропраски, електрочайники, мікрохвильові печі, зарядні 

пристрої гаджитів, тощо;  

- захаращувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати 

пожежний кран-комплект й пожежний інвентар не за призначенням;  

- замикати на навісні замки болтові з’єднання та зачиняти на інші 

запори, двері евакуаційних виходів, які важко відчиняються;  

- улаштовувати в кімнатах складування різного призначення та 

зберіганням пожежо-вибухонебезпечних речовин і матеріалів;  

Відповідальна особа за пожежну безпеку 

__________________________________________  
                                                    (посада, ім’я, прізвище)  
після закінчення роботи зобов’язана: 

- ретельно оглянути всі приміщення, пересвідчитись у відсутності 

порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі, ускладнення її 

гасіння у разі виникнення;  

-  перевірити справність систем протипожежного захисту; 
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3. Обов`язки та дії чергового адміністратора та відвідувачів у разі 

виникнення пожежі  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 

– негайно повідомити про пожежу оперативно-рятувальні служби  

телефонним викликом «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; 

– голосно (багаторазово) сповістити «ПОЖЕЖА!» людей, заходячи до 

усіх кімнат, починаючи з кімнат зони небезпеки;  

– відчинити повністю двері усіх евакуаційних виходів та за можливості 

щільно зачинити вікна; 

–  голосом вказувати напрямок руху «ВИХІД ТУТ» під час евакуації 

людей у разі ускладнення видимості від продуктів горіння в коридорі 

вестибюлі. 

– знеструмити з електричного щитка по схемі, кімнати небезпечної зони; 

–  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; 

– надавати їм всебічну допомогу по гасінню пожежі підрозділам ДСНС 

які прибули за викликом. 

 

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


