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ІНСТРУКЦІЯ № 10 

про заходи пожежної безпеки  

в приміщеннях електрощитових МНУ імені В. О. Сухомлинського 

  

1. Загальні положення 

  Ця Інструкція поширюється на приміщення електрощитових 

університету і визначає вимоги щодо забезпечення їх пожежної безпеки. 

  Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання усіма 

працівниками, обслуговуючому персоналу які перебувають в цих приміщеннях.  

 

2. Вимоги пожежної безпеки 
  

Приміщення електрощитової використовувати лише за призначенням. 

  Всі розподільчі шафи та щити мають бути зачинені, оснащені схемою 

під’єднання споживачів із пояснювальними написами та вказаним значенням 

номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).  

 Плавкі вставки запобіжників мають бути калібровані із зазначенням на 

клеймі номінального струму вставки (клеймо ставить завод-виготовлювач або 

електротехнічна лабораторія). Застосовувати саморобні некалібровані плавки 

вставки заборонено.  

 Двері електрощитової тримати зачиненими. На дверях вказати місце 

зберігання ключів. 

 Електрощитову комплектують вогнегасником. 

У приміщені електрощитової заборонено: 

- зберігати продукцію, устаткування, меблі та інші сторонні предмети; 

- улаштовувати виробничі дільниці; 

- застосовувати відкритий вогонь; 

- курити (дозволено курити лише у спеціально відведених місцях); 

- користуватися електронагрівальними приладами (електроплитками, 

електрочайниками, кип’ятильниками); 

- улаштовувати та експлуатувати тимчасові електромережі; 

- залишати без нагляду ввімкнуті в електромережу електроприлади; 

- експлуатувати кабелі та дроти із пошкодженою або такою, що 

втратила захисні властивості, ізоляцією;  

- залишати під напругою кабелі та дроти з неізольованими 

струмопровідними жилами; 
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- користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та 

з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а 

також лампами, скло яких має затемнення або випинання.  

  Відповідальний за пожежну безпеку електрощитової перед тим, як 

зачинити її, має впевнитися в її пожежобезпечному стані і лише потім зачинити 

приміщення.  

Відповідальний за протипожежний стан приміщення електрощитової: 

____________________________________________________________________ 

                                                   (прізвище, ініціали) 

 

3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі 

 

     У випадку пожежі терміново повідомити пожежну охорону за телефоном 

101, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, 

наявність людей, своє прізвище. 

      Повідомити про виникнення пожежі ректора та чергового охоронника і 

людей, що знаходяться в  сусідніх приміщеннях будинку. 

 Вжити заходів щодо евакуації студентів та працівників а також 

матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки. 

 Ретельно перевірити приміщення, щоб унеможливити перебування 

студентів у небезпечній зоні. 

      Відключити від енергопостачання обладнання. 

      Приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, а при 

неможливості здійснення даних дій, вийти з приміщення, щільно зачинити за 

собою двері і діяти відповідно до розпоряджень свого керівника. 

 Під час пожежі необхідно утримуватися від відкриття вікон та дверей, щоб 

запобігти припливу свіжого повітря, що сприятиме швидкому поширенню 

вогню.     Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм 

допомогу під час гасіння пожежі. 

  

 

Начальник відділу охорони праці       О. П. Хмель  

 


