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Iнструкцiю про заходи пожежноi безпеки на об'ектах ,щержавного унiверситету
економiки i технологiй розроблено вiдповiдно до Правил пожежноi безпеки в YKpaiHi,

затверджених наказом MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни вiд З1.07.20|7 Jt 657 i
заре€строваних в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 22.08.20\7 за Ns 1048/З091б (ДаЛi -

Правила пожежноТ безпеки в УкраiЪi), Правил пожежноТ безпеки для навчальних закладiв

та установ системи освiти Украiни, затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i наУКИ

Украiни вiд 15.08.2016 Jt 974 i зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 08.09.2016

за NЬ 1229129З59 та Правил булови i безпечноi експлуатацiТ лiфтiв, затверджених наказом

Щержавного KoMiTeTy УкраiЪи з промисловоi безпеки, охорони працi та гiрничого нагпяду

вiд 01.09.2008 Jt 190 i зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 07.10.2008 за Nb

9З7l|5628 (далi - Правила булови i безпечноi експлуатацiТ лiфтiв).

1. зАгАльнI положЕння

1.1. Iнструкцiя визначас ocHoBHi вимоги до утримання адмiнiстративних будiвель,

споруд i територiй навчЕIльного закладу, примiщень, iнженерного обладнання, утримання
та застосування технiчних засобiв протипожежного зЕжисту, а також порядок оповiщення,
евакуацii, аварiйного вимкнення електрообладнання у разi виникнення aBapiТ, пожежi
тощо.

\.2. OcHoBHi обов'язки працiвникiв навчального закладу щодо забезпечення
поrкежноi безпеки визначаються Iнструкцiсю, iнструкцiями про заходи пожежноТ безпеки
окремих робочих примiщень, iнструкцiями про заходи пожежноТ безпеки чергових
(сторожiв, швейцарiв тощо), посадовими iнструкцiями вiдповiдних працiвникiв та iншими
визначеними законодавством нормативними актами з питань пожежноТ безпеки та
охорони працi.

1.3. Працiвники навчаJIьного закладу, а також працiвники iнших пiдприемств,

установ, органiзацiй, що прибули до навч€шьного закладу на стажування, у вiдрядження

для виконання завдань навчilJIьного закладу тощо, зобов'язанi знати вимоги IнструкцiТ та
керуватися нею пiд час трудовоi дiяльностi.
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2.1. Завдання iз забезпечеЕня нaлежного утримання будiвель, споруд та територiй
навчаJIьного закладу, утримання та застосування технiчних засобiв протипожежного
захисту (установок пожежноi сигналiзацii, систем оповiщення про пожежу, пожежних
KpaHiB, первинних засобiв пожежогасiння тощо), у т.ч. розроблення регламентiв або
iнструкцiй з визначенням порядку iх прибирання (очищення вiд смiття, пилу тощо),
здiйснення органiзацiйних заходiв з визначення для Bcix булiвель та примiщень
навчального закладу категорiй щодо вибухопожежноi та пожежноi небезпеки, категорiй
захисту вiд блискавки покладаеться на призначених у встановленому порядку осiб,
вiдповiдаrrьних за пожежну безпеку будiвель, споруд i прилеглих до них територiй
навчального закладу.

2.2. Завдання iз забезпечення належного утримання лiфтiв та iншого iнженерного
обладнання (електроустановок, опалювilльних установок, систем вентиляцii,
кондицiонування, каналiзацiТ, теплових мереж, тощо), у т.ч. здiйснення органiзацiйних
заходiв iз забезпечення технiчного обслуговування iнженерного обладнання й технiчних
засобiв протипожежного захисту вiдповiдними органiзацiями (фахiвцями), покладаеться



на призначених в установленому порядку осiб, вiдповiдальних за технiчний сТан

вiдповiдного iнженерного обладнання навчzlльного закладу.
2.3. Завдання з розроблення iнструкцiй про заходи пожежноi безпеки окремих

робочих примiщень покладаеться на вiдповiдаJIьних за органiзацiю роботи, виконання
заходiв з питань пожежноi безпеки на об'ектах навчilльного закладу (iнструкцii

розробляються з урахуванням вимог Правил пожежноТ безпеки в УкраiЪi та IнструкцiТ).
2.4. Завдання з розроблення iнструкцiй про заходи пожежноi безпеки чергових

покладаеться на вiдповiдального за органiзацiю роботи з tIитань пожежноi безпеки
навчального закладу.

В iнструкцii про заходи пожежноТ безпеки чергових визначаеться порядок огляду
будiвель, примiщень, споруд та територii, порядок iх дiй у разi виявлення пожеtlti,

спрацювання засобiв пожежноi сигналiзацiТ, а TaKorK перелiк посадових осiб навчального
закладу, якi мають бути викликаними в нiчний час у разi виникнення пожежi.

2.5. Заходи пожежноТ безпеки, що здiйснюються в навчаJIьному закладу,

фiнансуються за рахунок коштiв, перелбачених у кошторисi на провадження вiдповiдноТ

дiяльностi.

3. OCHOBHI вимоги до утримАння тЕриторIi

З.1. Забезпечення нaulежного утримання територiТ навчального закладу (далi -
територiя), досягаеться такими основними заходами:

1) поновленням (у разi необхiдностi) пошкодженого твердого покриття територiТ;
2) постiйним утриманням територii в чистотi шляхом iT очищення вiд смiття,

опалого листя, снiгу тощо;
3) забезпеченням наJIежним зовнiшнiм освiтленням територii;
4) визначенням на територii навчального закладу транспортних i безпечних

пiшохiдних маршрутiв, спецiально вiдведених мiсць для стоянки транспорту, палiння
тощо.

З.2. На територiТ заборонясться:
1) будiвництво нових булiвель та споруд (у тому числi тимчасових) без вiдтrовiдноi

проектноi документачiТ;
2) стоянка автотранспорту (KpiM спецiально вiдведених мiсць);
3) захаращування протипожежних розривiв мiж булiвлями;
4) курiння (KpiM спецiально вiдведених мiсць);
5) користування вiдкритим вогнем.

4. OCHOBHI ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДIВЕЛЬ, ПРИVlIЩЕНЬ I
споруд

4.1. Забезпечення нitлежного утримання будiвель, примiщень i спорул навчапьного
закладу досягаеться такими основними заход€lN{и:

1) перiодичним (у разi необхiдностi) поновленням пошкоджених конструктивних
елементiв булiвель, примiщень i спорулl

2) постiйним утриманням булiвель, примiщень i споруд у чистотi;
3) визначенням у встановленому порядку категорiй щодо вибухопожежноi та

пожежноi небезпеки для будiвель, примiщень i спорул;
4) проведенням огляду та пiдтриманням у нirлежному cTaHi механiзмiв

самозачинення дверей;



5) утриманням зачиненими дверей горищ, вентиляцiйних камер, електрощитовиХ
та iнших технiчних примiщень; ключi вiд зазначених примiщень зберiгаються У

вiдповiдного чергового навчального закладу;
б) використанням для прибирання примiщень тiльки спецiальних мийних засобiв i

спецiального iнвентарю;
7) забезпеченням булiвель планами (схемами) евакуачii на випадок пожежi;
8) визначенням для кожного окремого примiщення працiвника, вiдповiдального за

стан пожежноi безпеки вiдповiдного примirцення, iз зазначенням його прiзвища та посади

на табличцi, вивiшенiй на видному мiсцi бiля виходу з такого примiщення;
9) вiдведенням та вiдповiдним облаштуванням спецiальних мiсць для палiння;
10) забезпеченням нЕIлежного стану евакуацiйних проходiв i виходiв.

4.2.У будiвлях, примiщеннях i спорудах заборонясться:
1) палити (KpiM спецiально вiдведених мiсць);
2) облаштовувати робочi мiсця користувачiв персонzrльних електронно-

обчислювальних машин (далi - ПЕОМ) у пiдвальних та цокольних поверхах;
3) знiмати пристроi для самозачинення з протидимних та протипожежних дверей;
4) зберiгати в робочих примiщеннях, коридорах, технiчних примiщеннях

(вентиляцiйних камерах, електрощитових тощо) меблi, комп'ютери, iнше обладнання та
комплектуючi частини до нього тощо;

5) утримувати папiр та iншi вогненебезпечнi матерiали на вiдстанi менше 0,5 м вiд
свiтильникiв та 0,25 м вiд приладiв опitлення.

4.З. Пiд час органiзацii i проведення у примiценнях заходiв з масовим
перебуванням людей дотримуються TaKi вимоги:

1) особи, якi органiзlтоть проведення такого заходу, перед його початком
зобов'язанi ретельно оглянути примirцення i переконатись у повнiй готовностi у
протипожежному вiдношеннi до проведення заходу, у тому числi в забезпеченостi
первинними засобами пожежогасiння та справностi пожежноi сигна,riзацii;

2) у примiщеннi проведення такого заходу органiзусться чергування працiвникiв,
вiдповiда;lьних за органiзачiю його проведення;

З) при кiлькостi людей понад 50 осiб використовуються примiщення, якi мають не

менше двох евакуацiйних виходiв та площу з розрахунку не менше 0,75 м кв. на одну
особу.

5. OCHOBHI ВИМОГИ ПОЖЕЖНОi БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТI НА
ПЕРСОНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННО_ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИНАХ

5.1. Перед початком роботи на ПЕОМ працiвники зобов'язанi:
l) переконurися) що системнi блоки, монiтори, принтери, розетки, подовжувачi

тощо не мають зовнiшнiх пошкоджень;
2) перевiрити правильнiсть пiдключення вiдповiдного обладнання до

електромережi та наявнiсть захисного заземлення (занулення).
5.2.При включеннi ПЕОМ необхiдно дотримуватися такоi послiдовностi дiй:
1) включити периферiйнi пристроi (принтер, MoHiTop, сканер тощо);
2) включити системний блок.
5.З. Пiд час роботи на ПЕОМ працiвник зобов'язаний протягом всього робочого

дня пiдтримувати порядок i чистоту на робочому мiсцi.
Працiвникам заборонясться :

1) самостiйно виконувати ремонт та нiLпагодження ПЕОМ;



2) самостiйно вносити конструктивнi змiни до ПЕОМ;
3) працювати з ПЕОМ, в яких пiд час роботи з'являються HexapaKTepHi звуки,

нестабiльне зображення на eKpaHi тощо;
4) перемикати кабелi периферiйних пристроiв при включенiй ПЕОМ;
5.4. Пiсля закiнчення роботи працiвники повиннi дотримуватися такоi

послiдовностi вимикання ПЕОМ:
1) закрити Bci активнi завдання;
2) вимкнути живлення Bcix периферiйних пристроiЪ;
3) вимкнути живлення системного блока;
4) вiдключити штепсельнi вилки вiд розеток.
5.5. У Bcix випадках виявлення пошкодження проводiв живлення, несправностi

заземлення та iнших пошкоджень електрообладнання працiвники зобов'язанi негайно
вимкнути живлення ПЕОМ i повiдомити про аварiйну ситуацiю свого безпосереднього
керiвника (у разi його вiдсутностi - керiвника вищого рiвня).

6. OCHOBHI ВИМОГИ ПОЖЕ}КНОi БЕЗПЕКИ ДО УТРИМАННЯ ТА
ЕксплуАтАцli lн)lшнЕрного оБдАднАння

6. 1. Електрообладнання
Утримання електрообладнання

забезпечуеться такими заходами:
в нiIлежному пожежобезпечному cTaHi

1) оснащенням електрощитових схемами пiдключення споживачiв з вiдповiдними
пояснювчIльними написами iз зазначенням величини номiнzlльного струму апарата захисту
(плавкоТ вставки);

2) використанням для вмикання електроприладiв в електромережу тiльки справних
штепсельних з'еднань заводського виготовлення;

3) зануленням або заземленням вiдповiдного електрообладнання;
4) здiйсненням у встановленому порядку (не рiдше одного разу на 2 роки, якщо

iншi строки не обумовленi правилами експлуатацii) замiру опору iзоляцii: електричних
мереж;

5) укладенням договорiв з вiдповiдними спецiалiзованими органiзацiями або

фахiвцями щодо проведення технiчного обслуговування електрообладнання;
6) проведенням технiчного обслуговування електрообладнання й повною

лiквiдацiею виявлених недолiкiв;
7) застосуванням засобiв захисту електрообладнання вiд прямих попадань

блискавки в будiвлi;
8) нанесенням на електричнi розетки iнформацiйних написiв щодо величини

напруги;
9) вiдключенням в кiнцi робочого дня на робочих мiсцях вiдповiдними

працiвниками електричноТ напруги вiд ycix електроприладiв, а також вiд мереж ii
живлення (за винятком чергового освiтлення, протипожежних та охоронних установок, а
також електроприладiв, що за вимогами технологii працюють цiлодобово).

У навчальному закладi заборонясться:
- улаштування та експлуатацiя тимчасових електромереж (винятком можуть бути

тимчасовi електромережi в мiсця проведення ремонтно-монтажних та аварiйних робiт);
- використання пошкоджених електричних опitлювilльних приладiв (масляних

радiаторiв, KoHBeKTopiB, ламп розжарювання тощо), а також таких побутових
електронагрiвальних приладiв, як прасок та кип'ятильникiв;



- використання електроприладiв в }мовах, що не вiдповiдають рекоменДацiЯМ
пiдприемств-виготовлювачiв ;

- користуватися rrошкодженим електрообладнанням (розетками, вимикачаМи,

подовжувачами тощо);
- використовувати саморобнi подовх<увачi;

- залишати без догляду ввiмкненими в епектромережу чайники, самовари,

мiкрохвильових печi, тощо.
Особи, призначенi вiдповiдальними за технiчний стан електрообладнання,

зобов'язанi:
- органiзовувати проведення технiчних оглядiв та планово-попереджувальних

peMoHTiB електрообладнання й електромереж;
контролювати правильнiсть використання електроустановок;

- проводити з працiвниками iнструктажi з питань безпечного утриманням та
експлуатацii вiдповiдних електроустановок.

6.2. опалення
Обiгрiв примiщень навчilльного закладу дозволя€ться здiйснювати тiльки

приладами оп€lJIення, що вiдповiдають вимогам державних стандартiв та будiвельних
норм.

Особи, призначенi вiдповiдальними за технiчний стан системи опаJIення

навчiIльного закладу, зобов'язанi:
- органiзовувати до початку опалюв€lльного сезону перевiрку вiдповiдних приладiв

на справнiсть (несправнi опалювальнi прилади до експлуатацii не допускаються);
- здiйснювати постiйний контроль за правильнiстю утримання та експлуатацiТ

приладiв опалення.
б.3. Вентиляцiя i кондицiонування
Вентиляцiя i кондицiонування повiтря примiщень дозволясться здiйснювати тiльки

приладами, що вiдповiдають вимогам державних стандартiв та будiвельних норм.
Особи, rrризначенi вiдповiд€lльними за технiчний стан систем вентиляцii та

кондицiонування навч€tльного закладу, зобов'язанi контролювати виконання працiвниками
вимог пожежноi безпеки пiд час його експлуатацii, органiзовувати проведення
профiлактичних робiт та здiйснювати реестрацiю проведення таких робiт у вiдповiдних
журналах.

Пiд час експлуатацii вентиляцiйних систем заборонясться:
- випzlлювати накопиченi речовини в повiтроводах вентиляцiйних систем;
- зzlлишати дверi вентиляцiйних камер вiдчиненими;
- зберiгати у вентиляцiйних камерах матерiали, устаткування тощо.
Працiвникам забороняеться самостiйно проводити ремонт та профiлактичне

обслуговування систем вентиляцiТ та кондицiонування, а також вносити конструктивнi
змiни до вiдповiдних систем.

6.4. Каналiзацiя
Особи, призначенi вiдповiдilльними за технiчний стан каналiзацiйноi системи

навчfu,Iьного закладу, зобов'язанi перiодично, не рiдше двох раз на piK (на початку
весняно-лiтнього та осiнньо-зимового сезонiв), органiзовувати профiлактичне
обслуговування каналiзацiйних систем.

Експлуатацiя несправних канаJIiзацiйних систем не дозволя€ться.
6.5. Смiттевидалення
Особи, призначенi вiдповiдальними за пожежну безпеку будiвель, споруд i

прилеглих до них територiй навч€шьного закладу, органiзують забезпечення смiттсзбiрних



бакiв вiдповiдними первинними засобами пожежогасiння (у разi необхiдностi) Та

iнформацiйними табличками щодо заборони курiння, розведення вогню тощо, регулярне
(не рiдше одного разу на тиждень) очищення вiд смiття.

7. OCHOBHI ВИМОГИ ПОЖЕЖНОi БЕЗПЕКИ ДО УТРИМАННЯ ТА
БЕЗПЕЧНОi ВКСПЛУАТАЦIi ЛIФТIВ

7.1. З метою утримання лiфтiв у безпечному cTaHi та гарантування безпечноi ix
експлуатацii шляхом органiзацii нilJIежного (вiдповiдно до вимог Правил булови i
безпечноi експлуатацii лiфтiв) технiчного обслуговування, технiчного огляду та ремонту
наказом навчального закладу призначаються особи, вiдповiдальнi за органiзацiю робiт з

технiчного обслуговування i ремонту лiфтiв та органiзацiю iх експлуатацii, а також
визначаються особи, вiдповiдальнi за справний стан лiфтiв (електромеханiки).

7.2. Особц зазначенi в пунктi 1 цього роздiлу, повиннi проходити навчання i
перевiрку знань згiдно з вимогами НПАОП 0.00-4.|2-2005.

1.З. Особи, вiдповiдальнi за органiзацiю робiт з технiчного обслуговування i

ремонту лiфтiв та органiзацiю iх експлуатацii, забезпечуються Правилами булови i
безпечноТ експлуатацii лiфтiв та посадовими iнструкцiями, а особи, вiдповiдальнi за

справний стан лiфтiв (електромеханiки) - виробничими iнструкцiями та iнструкцiями з

охорони працi по експлуатацii лiфта, якi розробляються i затверджуються вiдповiдно до
вимог НПАоП 0.00-4. 1 5-98.

7.4. Посада, прiзвище, iм'я та по батьковi i пiдпис особи, вiдповiда,тьноi за

органiзацiю робiт з технiчного обслуговування i ремонту лiфтiв та органiзацiю ik
експлуатацiI, дата й номер наказу про призначення tf такою вiдповiдальною, а також iT

пiдпис заноситься до паспорта лiфта.
7.5. На час вiдпустки, вiдрядження або хвороби особи, вiдповiда,rьноi за

органiзацiю робiт з технiчного обслуговування i ремонту лiфтiв та органiзацiю ix
експлуатацiТ, або особи, вiдповiдальноТ за справний стан лiфтiв (електромеханiка), ik
обов'язки покладаються накiвом навчаJIьного закладу на iнших осiб, що пройшли
навчання та перевiрку знань вiдповiдно до вимог НПАОП 0.00-4. |2-2005.

7.6. Особи, вiдповiдальнi за справний стан лiфтiв (електромеханiки), зобов'язанi
вiдповiдно до виробничоi iнструкцii здiйснювати щодобовий огляд лiфтiв та зазначати

результати огляду в Журналi огляду лiфтiв.
7.7. Особи, вiдповiдальнi за органiзацiю робiт з технiчного обслуговування i

ремонту лiфтiв та органiзацiю ix експлуатацiТ, зобов'язанi органiзовувати вiдповiдно до
результатiв огляду лiфтiв та вимог технiчноi документацii проведення ix профiлактичного
обслуговування та планово-попереджувzlльних peMoHTiB.

7.8. Iнформацiя щодо виконаного ремонту лiфта (вид ремонту, дата виконання,
прiзвище та пiдпис виконавця роботи) та вiдмiтка про усунення несправностей
зазначасться виконавцем робiт в Журналi технiчного огляду лiфта.

7 .9. Журнал технiчного огляду лiфта заводиться для кожного лiфта,
пронумеровуеться, прошнурову€ться, скрiплюеться печаткою навчаJIьного закладу i
зберiгаеться у машинному вiддiленнi вiдповiдного лiфта.

7.10. Застосування лiфтiв для здiйснення заходiв евакуацiТ забороняеться (у разi
по>tсежi лiфти особою, вiдповiдальною за справний стан, або черговим персонаJ.Iом
опускаються на перший поверх та вимикаються).



8. OCHOBHI вимоги до ЕксплудтдцIi тд оБслуговувдння
ТЕХНIЧНИХ ЗАСОБIВ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

8, 1. Установки пожежноТ сигна-lliзацii
Особи, вiдповiда_llьнi за пожежну безпеку булiвель та сIIоруд, зобов'язанi

забезпечити:
1) органiзацiю утримання установок пожежноi сигналiзацiТ (далi - УПС) У

працездатному cTaнi шляхом своечасного проведення технiчного обслуговування та

планово-попереджувальних peMoHTiB ;

2) навчання чергового персонi}лу умiнню управляти УПС;
3) розроблення необхiдноi експлуатацiйноi документацiТ та tt ведення (ресстрацiя

змiсту, cTpoKiB, TepMiHiB i виконавцiв проведення технiчного обслуговування та планово-

попереджувальних peMoHTiB УПС, дати й обставин санкцiонованих i помилкових
спрацювань УПС, дати виход} iх з ладу та часу усунення недолiкiв; дати й результатiв
контрольних перевiрок i перiодичних випробувань УПС);

4) iнформування керiвництва навчального закладу про Bci випадки спрацювань
УПС;

5) примiщення чергового iнструкцiями про порядок дiй чергового (оперативного)

персоналу на випадок появи сигналiв про пожежу.
8.2. Системи оповiщення про пожежу
Особи, вiдповiдальнi за пожежну безпеку булiвель та споруд навчаJIьного закладу,

зобов'язанi:
1) утримувати в працездатному cTaHi обладнання системи оповiщення вiдповiдноi

будiвлi шляхом органiзацii своечасного проведення технiчного обслуговування та

планово -попередя(увальних peMoHTiB ;

2) контролювати наявнiсть та якiсть запису тексту оповiщення на вiдповiдному
записуючому пристроi системи оповiщення.

8.3. Протипожежне водопостачання
Особи, вiдповiдальнi за пожежну безпеку будiвель, споруд i прилеглих до них

територiй навчitльного закладу, зобов'язанi:
1) органiзувати встановлення на територii навча_пьного закладу покiвникiв мiсця

розташування пожежних гiдрантiв з нанесеними на покчLзниках лiтерами ПГ, цифрового
значення вiдстанi в метрах вiд показника до гiдранта, внутрiшнього дiаметра
трубопроводу в мiлiметрах, зазначенням виду водогiнноi мережi (тупикова чи кiльцева);

2) органiзовувати профiлактичне обслуговування пожежних pyKaBiB шляхом ix
перiодичноТ (не рiдше одного разу на шiсть мiсяцiв) перекантовки;

3) забезпечити нанесення на дверцятах пожежних шафок iз зовнiшнього боку
лiтерного iндексу "ПК", порядкового номера крана та номера телефону для виклику
пожежноТ охорони;

4) не рiдше одного рсву на шiсть мiсяцiв органiзовувати проведення технiчного
обслуговування пожежних KpaHiB i перевiрку ix на працездатнiсть шляхом пуску води з

реестрацiею результатiв перевiрки в спецiальному жypHa_lri облiку технiчного
обслуговування пожежних KpaHiB.

Використання пожежних pyKaBiB для господарських та iнших потреб, не
пов'язаних з пожежогасiнням, не допускаеться.

8.4. Первиннi засоби гасiння пожежi
1. Особи, вiдповiдальнi за пожежну безпеку будiвель, споруд i прилеглих до них

територiй навчального закладу, зобов'язанi вiдповiдно до встановлених норм i регламенту



перевiряти стан забезпечення навчiUIьного закладу первинними засобами гасiння пожех(i,

стан iх утримання та органiзовувати проведення вiдповiдного обслуговування.
2. Використання первинних засобiв гасiння пожежi для господарських та iнших

потреб, не пов'язаних з гасiнням пожежi або вiдповiдним навчанням працiвникiв, не

дозволяеться.
З, Для зазначення мiсцезнаходження первинних засобiв гасiння пожех<i

органiзуеться встановлення визначених законодавством вказiвних знакiв.
Вогнегасники, що утримуються в навчitльного закладу, повиннi мати:
- облiковi (iHBeHTapHi) номери;
- пломби на пристроях ручного пуску;
- бирки та MapKyBaJIbHi написи на корпусi, червоне сигнi}льне пофарбування згiдно

з державними стандартами.
4. Використанi вогнегасники, а також вогнегасники iз зiрваними пломбами

направляються на технiчне обслуговування.
На технiчне обслуговування дозволяеться вiдправляти не бiльше 50 %

вогнегасникiв вiд iх кiлькостi у вiдповiднiй будiвлi.

9. ПОРЯДОК ДЙ У РАЗI ПОЖЕЖI ТА ПОРЯДОК АВАРIЙНОГО
ВИМКНЕННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

9.1. У разi виявлення в примiщеннi (примiщеннях) навч€Iльного закладу пожежi
(ознак горiння) працiвник, що виявив пожежу, зобов'язаний:

1) негайно повiдомити про пожежу за телефоном <<101>> пожежну охорону (при

цьому необхiдно назвати адресу об'екта, вказати кiлькiсть поверхiв булiвлi, мiсце
виникнення пожежi, обстановку на мiсцi пожежi, наявнiсть людей, свос прiзвище), а
також свого безпосереднього керiвника (у разi його вiдсутностi - керiвника вищого рiвня);

2) на своему робочому мiсцi (якщо воно розташоване в булiвлi, де виникла
пожежа) негайно вимкнути споживачi електроенергii;

З) органiзувати гасiння пожежi наявними rrервинними засобами пожежогасiння;
4) у разi необхiдностi безпосередньо взяти участь в заходах щодо евакуачiТ iнших

працiвникiв, збереження матерiальних цiнностей, викликати медичну службу та iншi
аварiйно-рятувальнi служби.

9.2. Працiвники (черговий) в разi виявлення пожежi повиннi дiяти вiдповiдно до
вимог Iнструкцii про заходи пожежноi безпеки чергового, зокрема:

1) за телефоном (101) повiдомити про пожежу пожежну охорону або
продублювати таке повiдомлення;

2) прибути до мiсця пожежi та на власний розсуд визначитися щодо наявностi
загрози життю чи здоров'ю працiвникiв, стану електромережi та електрообладнання, що
перебувас пiд напругою;

3) у разi виникнення загрози життю чи здоров'ю працiвникiв включити в ручному
режимi систему оповiщення про пожежу (якщо не спрацював механiзм ii автоматичного
включення);

4) у разi виникнення загрози пошкодження електромережi, що перебувас пiд
напругою, або окремого електрообладнання, яке пiдключено до такоi електромереrкi i яке
за обставин, що склсuIися, не може бути вiдключено вiд неi, самостiйно негайно здiйснити
аварiйне вимкнення електропостачання до вiдповiдноi будiвлi;

5) аварiйне вимкнення електропостачання до вiдповiдноТ будiвлi (за винятком
систем rrротипожежного захисту) здiйснюеться одним вимикачем вiдповiдно до схем



аварiйного вимкнення електропостачання, якими забезпечуються черговi навчального
закладу;

б) схеми аварiйного вимкнення електропостачання (окремо дпя кожноi булiвлi)

розробляються особами, вiдповiдальними за технiчний стан електрообладнання
навчального закладу, та затверджуються в установленому порядку;

7) у схемах аварiйного вимкнення електропостачання зазначаеться
мiсцезнаходження вимикача, порядок користування вимикачем, правила безпеки тощо;

8) ключi вiд примiщень, в яких розмiщенi вимикачi аварiйного вимкнення
електроенергii, зберiгаються на вiдповiдних постах чергового навчаJIьного закладу;

9) огlовiстити посадових осiб, зазначених у Списку посадових осiб, якi мають бути
викликаними до навчального закладу в разi пожежi;

10) органiзувати зустрiч пiдроздiлiв пожежноi охорони, надати iM допомогу у
виборi найкоротшого шляху для пiд'iзду до осередку пожежi, пожежних гiдрантiв тощо;

11) iнформувати директора навчаJIьного закладу (або особу, що його замiщуе) про
хiд виконання заходiв з лiквiдацiT пожех<i та iJ наслiдкiв.

9.3. У разi отримання сигналу оповiщення про пожежу (спрацювання системи
оповiщення, через засоби зв'язку, посильних тощо) yci працiвники зобов'язанi негайно
вимкнути на cBoix робочих мiсцях все електрообладнання, свiтло, залишити робочi мiсця
визначеними шляхами евакуацii.

Проект вносить: Погоджено:

Вiдповiдальна з питань :ого вiддiлу

в. BIJIKУH О. СЛIСАРЕНКО
IHcfpyKiop з протипожежноТ
поофiлактики

ч с. штрЕк--7-


