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Інструкція № 18 

про заходи пожежної безпеки у котельні  

  

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

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

вивчення і виконання операторами котелень та усіма особами, які тимчасово 

перебувають у приміщеннях котельні. 

 

2. Вимоги пожежної безпеки. 

2.1. Котельні установки мають відповідати протипожежним вимогам 

стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів.  

Несправні котельні установки експлуатувати забороняється. 

2.2. Із настанням опалювального сезону перед початком робочого дня 

кожен працівник котельні повинен пройти цільовий інструктаж. 

2.3. Особа, відповідальна за технічний стан котельних установок, 

зобов’язана організовувати постійний контроль за правильністю їх утримання 

та експлуатації, своєчасний і якісний ремонт. 

2.4. Котельні установки мають розміщувати так, щоб їх можна було 

вільно оглядати та очищати. 

2.5. Перед початком опалювального сезону потрібно перевіряти теплові 

мережі та теплогенерувальні установки (котли), які розташовані у 

приміщеннях котельні. Результати перевірок фіксувати у спеціальному 

журналі із зазначенням дати, особи, яка здійснювала перевірку, та її підпису. 

2.6. Систематично очищати димоходи котлів та печей. Результати 

очищення фіксувати у відповідному журналі. 

2.7. У приміщенні котельні заборонено: 

– виконувати роботи, які не пов’язані з експлуатацією котельних 

установок; 

– допускати до роботи в котельні сторонніх осіб, а також осіб, які не 

пройшли спеціальну підготовку та інструктаж; 

– подавати паливо при згаслих форсунках; 

– працювати при зіпсованих або вимкнених приладах контролю й 

регулювання, а також за їх відсутності; 

– сушити спецодяг, взуття, інші матеріали на котлах та теплопроводах; 

– залишати без нагляду котли, що перебувають у роботі; 

– зберігати в приміщенні котельні понад добову норму пального 

(пелетів); 
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– розміщати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосередньо 

перед топковим отвором; 

– зберігати легкозаймисті та інші горючі рідини та матеріали. 

2.8. Біля кожного котла (теплогенерувальної установки) потрібно 

встановлювати металевий піддон у разі використання твердих продуктів 

горіння. 

2.9. Тверді продукти горіння звалювати у спеціально відведених для 

цього місцях поза межами котельні. 

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 справність систем протипожежного захисту.  

 

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 це приміщення!!!». Сповістити усіх присутніх про пожежу. 

Зупинити за спроможністю роботу усіх агрегатів котельні; 

- 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 «ВИХІД ТУТ!!!».  

За можливості щільно зачинити вікна, вимкнути струмоприймачі та 

кондиціонування повітря (за винятком пристроїв проти димного захисту), 

здійснити інші 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; 
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- прибулим за викликом оперативно-рятувальним службам за потребою 

надати всебічну допомогу в 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)  

 

 


