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Інструкція № 30 

з порядку утримання евакуаційних шляхів 

 

1. Галузь застосування: 
Дія цієї Інструкції поширюється на всіх працівників та відвідувачів 

університету і встановлює вимоги пожежної безпеки та є обов’язковою для 

вивчення і виконання. 

 

2. Вимоги Правил пожежної безпеки: 

2.1. Усі приміщення повинні своєчасно очищатися від відходів. У 

встановлені регламентами або інструкціями терміни. 

2.2. Не допускається встановлювати будь-які пристрої, предмети тощо, 

що перешкоджають зачиненню дверей та перешкоджають вільній евакуації. 

2.3. У підвальних та цокольних поверхах не допускаються: 

- улаштування вибухопожежонебезпечних приміщень категорій; 

- зберігання та застосування легкозаймистих рідин, вибухових речовин, 

балонів з газами, карбіду кальцію та інших речовин і матеріалів, що мають 

підвищену вибухову небезпеку. 

2.4. Забороняється використовувати горища, технічні поверхи й 

приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) не за 

призначенням, розміщувати в них виробничі і складські дільниці, засмічувати 

та захаращувати їх сторонніми предметами. 

Двері горищ, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових, 

підвалів повинні утримуватися зачиненими. На дверях слід вказувати місце 

зберігання ключів. Вікна горищ, технічних поверхів, підвалів повинні бути 

засклені. 

2.5. Приямки віконних прорізів підвальних і цокольних поверхів 

регулярно очищати від горючих матеріалів. Не допускається їх захаращувати 

або закладати віконні прорізи. 

2.6. Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і 

огорожі на покриттях будівель та споруд утримувати справними та 

пофарбованими. 

2.7. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де 

перебувають люди, ґрат останні повинні розкриватися, розсуватися або 

зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути 

відчинені (зняті). 

2.8. Забороняється опорядження (облицювання) стін та стель на шляхах 

евакуації з горючих матеріалів. 

2.9. У приміщеннях забороняється зберігання легкозаймистих рідин та 

горючих рідин, а також використану тару з-під них. 

2.10. Під час організації і проведення масових заходів слід дотримуватись 

таких вимог: 
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– при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення, 

забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, що не мають на 

вікнах глухих ґрат. Особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх 

початком зобов’язані оглянути приміщення, переконатися в забезпеченості 

нормованою кількістю первинних засобів пожежогасіння, справності засобів 

зв'язку, систем протипожежного захисту; 

– повинно бути організоване чергування членів добровільної пожежної 

охорони або відповідальних за пожежну безпеку. 

При проведенні таких заходів забороняються заповнення приміщень 

людьми понад установлену норму, зменшення ширини проходів між рядами, 

установка в проходах додаткових посадкових місць, повне відключення під 

час заходів світла, проведення вогневих, фарбувальних та інших 

пожежонебезпечних робіт, використання свічок, бенгальських вогнів, 

відкритого вогню, феєрверків. 

 

3. Обов`язки та дії у разі виникнення пожежі  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 

– негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер 

телефону для виклику «101», вказавши при цьому адресу, кількість поверхів, 

місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище). Після 

цього продублювати повідомлення черговому по університету за тел. (048) 

799-50-70, ОЦППП «Академія поліції» тел. (048) 709-50-45); 

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

всіх приміщень будівлі, починаючи з приміщень (кімнат) у зоні небезпеки;  

–  оповіщення людей здійснювати спочатку верхніх поверхів, потім 

нижніх; 

–  відчинити повністю усі створи дверей евакуаційних виходів та за 

можливості щільно зачинити вікна; 

–  під час евакуації людей у разі ускладнення видимості від продуктів 

горіння в коридорах вестибюлях, сходових клітках голосом вказувати 

напрямок руху, як приклад «ВИХІД ТУТ». 

–   здійснити заходи, що сприяють запобіганню поширення пожежі 

знеструмивши приміщення та/або апарати, дільниці, де сталося займання. 

Вимкнути струмоприймачі та кондиціонування повітря, максимально 

зменшивши приплив повітря в приміщення де виникла пожежа і здійснюється 

її гасіння;  

–  оцінивши обстановку, за спроможністю, розпочати гасіння пожежі 

наявними первинними засобами пожежогасіння та евакуацію матеріальних 

цінностей до прибуття пожежних підрозділів.  

Гасіння (локалізація) пожежі первинними засобами пожежогасіння 

допускається на ранньому етапі виникнення пожежі, якщо немає загрози 

життю чи здоров’ю від небезпечних факторів пожежі; 

– організувати зустріч прибуваючих підрозділів Державної пожежної 

охорони та надавати їм всебічну допомогу в гасінні пожежі; 
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–  про вжиті заходи повідомляє посадову особу університету, що прибула 

за викликом першою на місце пожежі.  

 

 
Фахівець з пожежної безпеки 

відділу матеріального забезпечення                   Віктор КИСІЛЬ 
 


