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ІНСТРУКЦІЯ № 6 

про заходи пожежної безпеки  

для приміщень гуртожитку МНУ імені В. О. Сухомлинського 

  

1. Загальні положення 

1.1.  Ця Інструкція поширюється на всі приміщення гуртожитку 

університету і визначає вимоги щодо забезпечення їх пожежної безпеки. 

1.2.  Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання мешканцями 

гуртожитку, відвідувачами, а також обслуговуючим персоналом. 

2. Вимоги пожежної безпеки 
   2.1.  Кожний мешканець при поселенні повинні проходити інструктаж 

про заходи пожежної безпеки, про що здійснюється запис у журналі 

інструктажів з питань пожежної безпеки. 

  2.2. На кожному поверсі гуртожитку мають бути розміщені на видних 

місцях: 

 схематичний план індивідуальної евакуації з відповідного поверху на випадок 

пожежі із зазначенням даної кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до 

них, місць розташування засобів пожежогасіння й сигналізації, а також 

необхідний пояснювальний текст і пам'ятка про дії в разі виникнення пожежі 

  2.3.  Для забезпечення пожежної безпеки в гуртожитку необхідно 

організувати цілодобове чергування (сторожа). Черговий зобов'язаний мати при 

собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів, електричний ліхтар, 

знати порядок виклику пожежної охорони та дій у разі виникнення пожежі. У 

нічний час черговому (сторожу) забороняється спати та виходити за межі 

гуртожитку.  

  2.4. Двері горища, електрощитової, підвалу мають утримуватися 

замкненими. На дверях слід указувати місце зберігання ключів. Вікна горища 

та підвалу мають бути засклені. 

  2.5. Експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу 

електроапаратуру дозволяється тільки у справному стані, враховуючи 

рекомендації підприємств-виробників.  

  2.6. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, 

інших електроприладів слід негайно знеструмити їх і вжити необхідних заходів 

щодо приведення до пожежобезпечного стану. 

  2.7. Меблі необхідно розміщати так, щоб евакуаційний прохід до виходу з 

приміщення був вільний. Двері мають відчинятися назовні.  
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 — евакуаційні шляхи та виходи повинні завжди утримуватися вільними, 

нічим не захаращеними;  

 — наявні в гуртожитку засоби протипожежного захисту та зв'язку 

(пожежну й охоронно- пожежну сигналізацію, пожежні крани та первинні 

засоби пожежогасіння тощо) слід утримувати у справному стані;  

 — усі працівники та мешканці зобов'язані вміти користуватися 

вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місця їх 

розташування.  

  2.8.У гуртожитку не дозволяється:  

 — улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та 

кабелі безпосередньо по горючій основі;  

 — використовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в 

запобіжниках, прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через 

складські приміщення, експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з 

горючими відбивачами (розсіювачами);  

 — улаштовувати в кімнатах гуртожитку різноманітні складські 

приміщення, майстерні із застосуванням та зберіганням пожежо- 

вибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також здавати їх в оренду під 

приміщення подібного призначення;  

 — зберігати ЛЗР і ГР, балони з горючим газом у кімнатах, на балконах та 

лоджіях, захаращувати ці місця макулатурою, старими меблями тощо;  

 — користуватися в житлових кімнатах різноманітними 

електронагрівальними приладами: електрочайниками, кип'ятильниками, 

електроплитами, електропрасками тощо. Для цієї мети адміністрація 

зобов'язана обладнати спеціальні місця;  

 — палити;  

 — забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та 

зачиняти на інші запори, що погано відчиняються зсередини, зовнішні 

евакуаційні двері.  

  Відповідальний за протипожежний стан приміщень у гуртожитку: 

____________________________________________________________________ 

                                                   (прізвище, ініціали) 

 

3. Обов'язки та дії мешканців та працівників гуртожитку у разі пожежі 

 Якщо можеш вийти через двері, рятуйся сам і допоможи іншим. 

 Якщо вхід перекрито вогнем, але ти знаходишся вище другого поверху або 

поряд є дерево чи пожежна драбина, вибирайся через вікно. 

 Під час пожежі неможна ховатися в тупі кути, шафи, під ліжка тощо. 

 Захищай органи дихання і закривай щілини під дверима (краще вологими 

ганчірками). 

 Подавай сигнал рятувальникам. 

 Якщо неможливо залишити приміщення і в тебе є мобільний телефон, 

зателефонуй за номером 101, щоб повідомити про себе.  

 Зачинися у приміщенні з виходом до вікна. 
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 Якщо пожежа вище поверхом, попередньо захистивши органи                      

дихання, спускайся вниз сходами. 

 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. 

      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  


