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Інструкція № 12 

про заходи пожежної безпеки в їдальні  

  

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

вимоги пожежної безпеки в них, порядок дій у разі пожежі та є обов’язковою 

для вивчення і виконання усіма її працівниками та відвідувачами. 

 

2. Вимоги пожежної безпеки. 

2.1. Усі працівники та їдальні під час прийняття на роботу і в процесі 

праці повинні проходити протипожежні інструктажі та перевірку знань з 

питань пожежної безпеки. 

2.2. Для забезпечення пожежної безпеки в їдальні необхідно: 

– експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу 

електроапаратуру тільки в технічно справному стані, враховуючи 

рекомендації підприємств-виготовлювачів; 

– групові освітлювальні та силові щитки розміщувати поза залами або 

біля входу до них; 

– у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших 

електроприладів, газової апаратури (за її наявності) негайно знеструмити 

(вимкнути) їх та вжити необхідних заходів до приведення їх у 

пожежобезпечний стан; 

– у приміщеннях для зберігання горючих продуктів, тари або продуктів у 

горючій упаковці для підключення засобів механізації слід встановлювати 

тільки триполюсні розетки із заземлювальним контактом; 

– меблі та обладнання необхідно розміщувати таким чином, щоб 

забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей для виходу з 

приміщення не менше 1,35 м. Двері повинні відчинятися в напрямку 

евакуаційного руху; 

– евакуаційні шляхи та виходи повинні постійно утримуватися вільними, 

нічим не захаращуватися, в робочий час продукти та тару слід транспортувати 

шляхами, що не перетинаються з виходами для відвідувачів; 

– спільно зберігати товари, інші речовини та матеріали з урахуванням їх 

фізико-хімічних властивостей. Товари з підвищеною пожежною небезпекою 

слід утримувати в окремому, спеціально пристосованому для цього 

приміщенні; 

– складувати товари і матеріали на стелажах або в штабелях за умови 

наявності проходу між ними шириною не менше 1 м, відстань між стінами та 

стелажами або штабелями повинна бути не менше 0,8 м; 



 

2 
 

– територію і приміщення їдальні постійно утримувати в чистоті та 

порядку, по мірі накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід 

прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники; 

– утримувати в технічно справному стані засоби протипожежного захисту 

та зв'язку (пожежну та охоронну сигналізацію, автоматичні установки 

пожежогасіння, пожежні крани і первинні засоби пожежогасіння тощо), які є у 

чи їдальні; 

– усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками, іншими 

первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження. 

3. У їдальні забороняється: 

– влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та 

кабелі безпосередньо по горючій основі; 

– застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, 

прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через складські 

приміщення, експлуатувати світильники з лампами накалювання без скляних 

ковпаків або з горючими розсіювачами (відбивачами); 

– встановлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі в 

мережі аварійного (евакуаційного) чи рекламного освітлення; 

– користуватись у приміщеннях електрокип'ятильником, чайником, 

самоваром, праскою тощо. (крім місць, спеціально відведених і обладнаних 

для цього), залишати увімкненими без нагляду перераховані та інші 

електроприлади; 

– застосовувати і зберігати пожежонебезпечні речовини та матеріали 

(горючі товари, вибухові речовини, балони з газом під тиском, пластмаси, 

фарбувальні, полімерні та інші матеріали) в підвальних приміщеннях і на 

цокольних поверхах, у приміщеннях, які не мають віконних прорізів або 

спеціальних засобів димовидалення; 

– складати горючі матеріали на відстані менше 0,5 м від 

електросвітильників; 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної 

сигналізації та 1 м від електрощитів; 

– проводити газоелектрозварювальні роботи без оформлення 

відповідного дозволу та за наявності відвідувачів; 

– вимикати евакуаційне освітлення та обладнання, яке за вимогами 

технології повинно працювати цілодобово. 

Відповідальна особа за пожежну безпеку 

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

- ретельно оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, 

що можуть призвести до виникнення пожежі;  

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади (за винятком 

електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати 

цілодобово);  

- перевірити активність встановлених систем протипожежного захисту.  
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4. Обов`язки та дії у разі виникнення пожежі  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 

- негайно голосно (багаторазово) сповістити усіх присутніх про пожежу 

зупинивши проведення усіх заходів у поміщеннях їдальні: «УВАГА 

ПОЖЕЖА, терміново звільнити усі приміщення по евакуаційним шляхам!!!»; 

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

- оцінивши обстановку організувати (взяти участь в) безпечну евакуацію 

людей використовуючи для цього всі наявні сили і засоби. Для цього 

відчинити повністю створи дверей усіх евакуаційних виходів. У разі 

ускладнення видимості від продуктів горіння у коридорах вестибюлях, 

сходових клітках для евакуйованих голосом вказувати напрямок руху до 

евакуаційного виходу «ВИХІД ТУТ!!!».  

- за можливості здійснити заходи, що сприяють запобіганню поширенню 

пожежі, а саме: знеструмити ввідну електромережу їдальні, систему 

кондиціювання повітря її приміщень, зачинити віконні та дверні отвори, 

максимально зменшивши приплив повітря у приміщення які охоплені 

пожежею; 

- за спроможністю до прибуття оперативно-рятувальних служб здійснити 

гасіння пожежі з максимальною інтенсивністю подачі вогнезахисної речовини 

на площу пожежі, залучаючи та використовуючи для цього усі спроможні 

сили і первинні засоби пожежогасіння.  

Гасіння (локалізація) пожежі первинними засобами пожежогасіння 

допускається на ранньому етапі виникнення пожежі, якщо немає загрози 

життю чи здоров’ю від небезпечних факторів пожежі; 

- одночасно при гасінні пожежі допоміжними силами безпечно провести 

евакуацію (рятування) матеріальних цінностей яким загрожує знищення 

(пошкодження) пожежею; 

- прибулим за викликом оперативно-рятувальним службам за потребою 

надати всебічну допомогу при гасінні пожежі; 

- про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації людей повідомити 

посадову особу університету, що прибула за викликом першою на місце 

пожежі.  

 

__________________________________________________________ 

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


