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Інструкція № 16 

про заходи пожежної безпеки у приміщеннях спортивної зали 

 

1. Галузь застосування  

 Ця інструкція поширюється на усі кімнати у приміщеннях спортивної 

зали університету, визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в 

них, порядок дій у разі виникнення пожежі і є обов’язковою для вивчення і 

виконання усіма відвідувачами.  

2. Вимоги пожежної безпеки 

Зберігання спортивного інвентарю (обладнання) необхідно здійснювати в 

окремому приміщенні. Під час зберігання спортивного інвентарю на стелажах 

зазначений інвентар не повинен виступати за габарити стелажів. 

Зберігання спортивного інвентарю, виготовленого із застосуванням 

поролону й інших синтетичних матеріалів, здійснювати в спеціальних 

приміщеннях. 

Під час проведення спортивних заходів двері евакуаційних виходів 

повинні бути незамкнені або замикатися лише на внутрішні запори, які легко 

відмикаються. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення повинні 

постійно освітлюватися електричним світлом.  

Приміщення спортивних будинків та споруд обладнуються системою 

оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей відповідно до вимог 

будівельних норм. 

Електричний щиток, 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 

(завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи допоміжних 

приміщень 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 
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та інших електроприладів, слід негайно вимкнути їх і сповістити коменданта 

ввідділу матеріального забезпечення.  

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.  

В усіх кімнатах, які не використовуються і не контролюються, 

електроприлади знеструмлюються з мереж живлення, за винятком 

протипожежних.  

У приміщеннях спортивної зали 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;  

- під час проведення спортивних заходів двері евакуаційних виходів 

повинні бути незамкнені або замикатися лише на внутрішні запори, які легко 

відмикаються; 

- зменшувати ширину шляхів евакуації; 

- курити та використовувати відкритий вогонь, піротехнічні вироби в 

спортивних залах та допоміжних приміщеннях; 

- захаращувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати їх не 

за призначенням;  

- утримувати зачиненими двері евакуаційних виходів спортивних залах 

під час проведення заходів в них;  

- улаштовувати у приміщеннях складування різного призначення у т.ч.  

зберіганням вибухо-пожежонебезпечних речовин та матеріалів;  

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. 

 

3. Обов`язки та дії у разі виникнення пожежі  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 
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- зупинити усі заходи у спортивній залі, сповістивши присутніх про 

виникнення пожежі голосом «УВАГА ПОЖЕЖА, терміново евакуюватись з 

будівлі назовні!»;  

- 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 через осіб що 

евакуювалась, або за тел.  (048) 799-50-70, ОЦППП «Академія поліції» тел. 

(048) 709-50-45; 

- організувати (взяти участь в) безпечну евакуацію людей 

використовуючи для цього всі наявні сили і засоби. Відчинити повністю 

створи дверей усіх евакуаційних виходів. У разі ускладнення видимості від 

продуктів горіння у коридорах, сходовій клітці для евакуйованих голосом 

вказувати напрямок руху до евакуаційного виходу «ВИХІД ТУТ!!!».  

- здійснити заходи, що сприяють запобіганню поширенню пожежі, а саме: 

знеструмити ввідну електромережу, зачинити віконні та дверні отвори, 

максимально зменшивши приплив повітря у приміщення 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) спортивного інвентаря, 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)  

 


