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Інструкція № 23 

про заходи пожежної безпеки у майстерні  

  

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

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

вивчення і виконання усіма особами, які перебувають у приміщеннях 

майстерні. 

2. Вимоги пожежної безпеки. 
2.1. Приміщення майстерні за пожежною небезпекою належать до 

категорії В. 

2.2. Перед початком роботи необхідно перевірити, наявність у 

приміщенні майстерні вогнегасників, переконатися у справності систем 

вентиляції, електрообладнання, усунути причини та можливі джерела 

загоряння. 

2.3. У приміщенні майстерні заборонено: 

– розміщувати верстати й обладнання на ділянках, що не відповідають 

нормам і правилам пожежної безпеки; 

– курити та користуватися відкритим вогнем; 

– проводити зварювальні роботи без наряду-допуску на виконання цих 

робіт; 

– захаращувати проходи, виходи та підступи до засобів пожежогасіння 

(пожежних щитів, вогнегасників тощо); 

– захаращувати приміщення виробничими відходами, стружкою і пилом, 

їх необхідно вилучати з приміщення наприкінці робочого дня у спеціально 

відведені для цього місця; 

– допускати скупчення пилу і відходів на технологічному обладнанні, 

приладах опалення та електроустаткування; 

– розміщувати у приміщеннях майстерні понад добову норму 

заготівельного матеріалу та накопичувати готові вироби; 

– зберігати заготівельний матеріал та готові вироби у спеціально 

відведених для цього місцях; 

– використовувати деревообробні верстати без обладнаних місцевих 

відсмоктувачів та при несправній системі вентиляції; 

– утримувати пилоуловлювальні камери і циклони відкритими; 

– експлуатувати обладнання, коли температура його або підшипників 

підвищується понад 45°С; 
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– застосовувати для розігріву клею, електричні плити з відкритими 

спіралями; експлуатувати несправне й незаземлене електрообладнання, а 

також виконане з порушенням Правил улаштування електроустановок; 

– зберігати легкозаймисті і горючі рідини в майстерні, а також промивати 

й чистити ними устаткування та деталі; 

– зберігати промаслені ганчірки та обтиральні матеріали на робочих 

місцях поза спеціально відведеними місцями; 

– сушити одяг, горючі матеріали на опалювальних приладах, 

виробничому обладнанні; 

– зберігати папір та інші легкогорючі матеріали під електрощитами, 

впритул до труб опалення; 

– облаштовувати й експлуатувати тимчасові електромережі; 

– залишати без нагляду ввімкнені в електромережу електроприлади; 

– експлуатувати кабелі i проводи з пошкодженою або такою, що під час 

експлуатування втратила захисні властивості, ізоляцією; 

– залишати під напругою кабелі та проводи з неізольованими 

струмопровідними жилами; 

– користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та 

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

лампами, скло яких затемнене або має сліди випинання. 

2.4. Евакуаційні шляхи та виходи завжди утримувати вільними, нічим не 

захаращеними. 

2.5. Відповідальний за пожежну безпеку приміщення майстерні 

наприкінці робочого дня зобов’язаний особисто пересвідчитися в 

пожежобезпечності приміщень майстерні, вимкнути всі струмоприймачі та 

замкнути вхідні двері на замок. 

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!!!», сповістивши усіх присутніх в майстерні про 

пожежу. Зупинити при цьому усі робіти в майстерні; 
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- 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; 

- 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; 

- 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)  


