
ЗАГАЛЬНООБ’ЄКТОВА ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

1. Загальні положення.
1.1. Ця інструкція розроблена за методичними рекомендаціями, які викладені в додатку №1 до «Правил

пожежної безпеки в Україні» від 22.06.1995 року №400.
1.2. Інструкція  поширюється  на  всі  службові,  складські,  допоміжні  та  інші  приміщення  установи  та

прилеглу територію і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них.
1.3. Пожежна безпека в установі  забезпечується шляхом проведення організаційних, технічних та інших

заходів,  спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження майнових втрат, створення
умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

1.4. Забезпечення пожежної безпеки в КЗ «КРЦПМСД» покладається на Головного лікаря.
1.5. Відповідальність  за  пожежну безпеку  окремих  виробничих  підрозділів,  складських,  допоміжних  та

інших приміщень покладається на їх керівників, а на час їх відсутності – осіб, які виконують їх обов’язки.
В  неробочий  час  та  вихідні  дні  відповідальність  за  пожежну  безпеку  в  КРЦПМСД  покладається  на

працівників, що чергують за графіком.
1.6. Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань

пожежної безпеки, що поділяються на вступний, первинний, повторний, позачерговий та цільовий.
1.7. Забороняється допуск до роботи осіб, які не пройшли протипожежний інструктаж та перевірку знань з

питань пожежної безпеки.
1.8. Куріння на території установи дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.
1.9. Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками та відвідувачами закладу.

2. Вимоги пожежної безпеки.
2.1. Вимоги пожежної безпеки до утримання території.

2.1.1.До всіх будівель і споруд установи має бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між
корпусами, спорудами повинні відповідати вимогам будівельних норм.

2.1.2.Забороняється на території установи влаштовувати звалища горючих відходів.
2.1.3.Проїзди,  проходи  до  будівель,  споруд,  пожежних  вододжерел,  пожежного  інвентарю  та  засобів

пожежегасіння мають завжди бути вільними, утримуватись справними і перебувати в задовільному стані в будь-яку
пору року.

Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.
2.1.4.На  території  установи  на  видних  місцях  мають  бути  встановлені  таблички  із  зазначенням  місць

розміщення первинних засобів пожежегасіння.
2.2. Вимоги пожежної безпеки до утримання корпусів, 

споруд та інших приміщень
2.2.1.Усі житлові корпуси, будівлі, споруди та інші приміщення установи повинні своєчасно очищатись від

горючого сміття і постійно утримуватись у чистоті.
2.2.2.Розміщення меблів та обладнання слід проводити таким чином, щоб забезпечити вільний евакуаційний

прохід до дверей виходу з приміщення. Напроти дверного отвору має залишатись прохід шириною, яка дорівнює
ширині дверей, але не менше 1 м.

2.2.3.За наявності у приміщенні одного евакуаційного виходу дозволяється розміщувати в ньому не більше
50 осіб.

2.2.4.Евакуаційні виходи (шляхи) повинні постійно утримуватись вільними, нічим не захаращуватись.
2.2.5.Не допускається знімати з дверей пристрої для само зачинення, фіксувати такі двері у відчиненому

положенні, зберігати, у тому числі тимчасово,  інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів,  шафах (нішах) для
інженерних комунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко відчиняються з середини зовнішні евакуаційні
двері у разі знаходження там людей. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень де перебувають люди
гратів, останні повинні розкриватись, розсуватись або зніматись. Під час перебування в цих приміщеннях людей грати
мають бути відчинені.

2.2.6.Під час  організації  і  проведення заходів  з  масовим перебуванням людей слід дотримуватись  таких
вимог:

- При  кількості  людей  понад  50  осіб  використовувати  приміщення  забезпечені  не  менше  ніж  двома
евакуаційними виходами та не мають на вікнах глухих грат.
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- Особи,  яким  доручено  проведення  таких  заходів  перед  їх  початком  зобов’язані  ретельно  оглянути
приміщення і переконатись у повній готовності останніх у протипожежному відношенні, в тому числі в забезпеченості
потрібною  кількістю  первинних  засобів  пожежегасіння,  справністю  засобів  зв'язку,  пожежної  автоматики  і
сигналізації.

- Не  дозволяється  заповнення  приміщень  людьми  понад  установлену  норму,  проведення  вогневих,
фарбувальних та інших пожежовибухових робіт.

2.2.7.В усіх приміщеннях не дозволяється застосування відкритого вогню, гасові лампи для освітлення та
курити.

2.2.8.Двері по шляхах евакуації повинні відчинятись в напрямку виходу із приміщення.
2.2.9.Житлові  корпуси,  складські  та  інші  приміщення  повинні  бути  забезпечені  необхідною  кількістю

вогнегасників згідно з вимогами загальнодержавних правил протипожежної безпеки та встановлені в легкодоступних
місцях таким чином, щоб вони не заважали під час евакуації  і була можливість прочитати маркувальні написи на
корпусі.

2.2.10. Місця  знаходження  вогнегасників  слід  позначати  вказівними  знаками  згідно  з  чинним
законодавством.

2.2.11. Заряджання  та  перезаряджання  вогнегасників  має  виконуватись  відповідно  до  інструкції  з  їх
експлуатації.

2.2.12. Усі працівники повинні вміти користуватись вогнегасниками.
2.2.13. Горища,  електрощитові  та  інші  технічні  приміщення  не  повинні  використовуватись  не  за

призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів).
2.2.14. Двері горищ, підвальних приміщень, електрощитових слід утримувати зачиненими.
2.2.15. У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення необхідно дотримуватись

протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування.
2.2.16. Зберігання матеріалів навалом та впритул до проходів і труб не дозволяється.
2.2.17. Приміщення  де  використовуються  персональні  комп’ютери  слід  оснащувати  переносними

вуглекислотними вогнегасниками. Персональні комп’ютери після закінчення роботи на них повинні відключатись від
електромережі.

2.2.18. Дрова у складах повинні зберігатись у штабелях та в купах.
2.2.19. Випадково  розлиті  на  землю  нафтопродукти  необхідно  засипати  піском,  а  просочений  пісок  і

промаслені обтиральні матеріали збираються в металеві ящики із кришками і вивозяться із території складу.
2.2.20. Транспорт у приміщеннях,  під навісами повинен розміщуватись  відповідно до вимог будівельних

норм технологічного проектування.
2.2.21. У приміщеннях, де зберігається транспорт не дозволяється:

- Тримати транспортні засоби з відкритими горловинами паливних баків, а також за наявності витікання
пального і масла.

- Заправляти транспортні засоби та зливати із них паливо (ці роботи виконуються на заправному пункті).

- Зберігати тару із-під пального, а також пальне і масло, за винятком палива в баках та газу в балонах,
змонтованих на автомобілях.

- Підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортному засобі.

- Підігрівати двигун відкритим вогнем, користуватись відкритим вогнем для освітлення.

- Залишати автомобілі в приміщенні з увімкненим запалюванням.

- Ставити на зберігання транспорт з несправною електропроводкою та увімкненим вимикачем «маси».

- Подавати у разі несправності паливної системи бензин у карбюратор безпосередньо з резервуару через
шланг або в інший спосіб.

2.2.22. У приміщеннях котельні забороняється:

- Допускати  до роботи осіб,  які  не пройшли спеціального навчання та протипожежного інструктажу,  а
також залишати без догляду працюючі котли.

- Працювати при зіпсованих або відключених приладах контролю і регулювання, а також за їх відсутності.

- Сушити спецодяг, взуття та інші матеріали на котлах.
2.3. Заходи безпеки під час застосування відкритого вогню.

2.3.1.Електрозварювальні та інші роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, допускається тільки з
дозволу Головного лікаря та в присутності відповідального за проведення вогневих робіт по установі.

2.3.2.До  проведення  вогневих  робіт  допускаються  тільки  кваліфіковані  працівники,  які  мають  при  собі
посвідчення газоелектрозварника і талон про складання заліку з правил пожежної безпеки.

2.3.3.Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної
безпеки при справному газо електрозварювальному обладнанні.

2.3.4.Виконання вогневих робіт повинно негайно припинятись на вимогу особи, відповідальної за безпечне
проведення робіт, та органів державного пожежного нагляду.



2.4. Правила утримання технічних засобів протипожежного захисту.
2.4.1.Будівлі та споруди та інші приміщення повинні оснащуватись установками пожежної сигналізації та

автоматичними установками пожежегасіння відповідно до вимог чинних нормативних документів.
2.4.2.Усі  установки  мають  бути  справними,  утримуватись  в  працездатному  стані  і  мати  сертифікат

відповідності.
2.4.3.Приміщення  повинні  бути  обладнанні  системами  протидимного  захисту,  технічними  засобами

оповіщення про пожежу та засобами зв'язку відповідно до вимог будівельних норм.
2.4.4.Мережі протипожежного водогону повинні забезпечувати потрібні за нормами витрати та напір води.

2.5. Утримання інженерного обладнання.
2.5.1.Особи відповідальні за стан електроустановок зобов’язані забезпечити пожежну безпеку відповідно до

своїх функціональних обов’язків.
2.5.2.Силове  і  освітлювальне  електроустаткування,  електропроводка  та  інші  споживачі  електроенергії

повинні виконуватись та експлуатуватись відповідно до ПУЕ і до Правил технічної експлуатації електроустановок
(ПТЕЕ).

2.5.3.Електропроводка, розподільні прилади, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також
запобіжні пристрої різного типу повинні монтуватись на негорючих основах (текстоліт, генітакс та інші матеріали).

2.5.4.Розподільні електрощити, електродвигуни і пускорегулювальні апарати повинні періодично оглядатися
і  очищатися  від  пилу.  Приєднання  нових  споживачів  електричної  енергії  повинно  проводитись  з  відома
відповідального за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть викликати
коротке замикання повинні бути терміново відремонтовані або замінені на інші.

2.5.5.Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму
вставки (клеймо заводу виробника та електричної лабораторії).  Застосування саморобних некаліброваних плавких
вставок забороняється.

2.5.6.Настільні  лампи,  вентилятори,  телевізори,  радіоприймачі,  холодильники  та  інші  електроприлади
повинні вмикатись в мережу тільки через справні штепсельні розетки і електрошнури.

2.5.7.Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.
2.5.8.Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше 1 раз на рік.
2.5.9.Забороняється  встановлення  електропобутових  приладів  (телевізор,  холодильник,  тощо)  в  нішах

меблів.
2.5.10. У приміщенні електроустановок повинні застосовуватись вуглекислотні вогнегасники.
2.5.11. Після  закінчення  роботи  необхідно  знеструмити  електрообладнання,  електроапаратуру  та  інші

електричні прилади, перебування яких у нічний час під напругою необов’язкове.
2.5.12. Обігрівання приміщень повинно здійснюватись тільки приладами центрального опалення.
2.5.13. З’єднання,  відгалуження  та  окінціння  жил проводів  і  кабелів  мають  здійснюватись  за  допомогою

опресовування, зварювання, паяння або затискання (гвинтових, болтових).
2.5.14. Переносні світильники повинні бути обладнання захисними скляними ковпаками і сітками. Для цих

світильників  та  іншої  переносної  електроапаратури  слід  застосовувати  гнучкі  кабелі,  проводи,  шнури  з  мідними
жилами.

2.5.15. Не дозволяється:

- Прокладання електричних проводів, кабелів транзитом через складські приміщення пожежонебезпечні та
вибухонебезпечні зони.

- Проходження повітряних ліній електропередач та зовнішніх електропроводок на горючими покрівлями,
дахами, навісами, штабелями лісу.

- Експлуатацію кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні
властивості ізоляцією.

- Залишання під напругою кабелів та проводів з неізольованими струмопровідними жилами.

2.5.16. Все електрообладнання (корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів світильників, щитів
управління, розподільних щитів,  тощо) підлягає зануленню, або заземленню відповідно до вимог розділів Правил
улаштування електроустановок.

2.5.17. Головний  лікар  зобов’язаний  забезпечити  обслуговування  та  технічну  експлуатацію
електроустановок.

2.5.18. Особа призначена відповідальною за їх протипожежний стан зобов’язана:

- Організувати і проводити профілактичні огляди та планово попереджувальні ремонти електрообладнання
і електромереж, а також своєчасне усунення порушень, які можуть призвести до пожежі.

- Забезпечити правильність застосування електрообладнання, кабелів та електропроводок.

- Організувати  навчання  та  інструктажі  чергового  персоналу  з  питань  пожежної  безпеки  під  час
експлуатації електроустановок.



- У разі неможливості технічного обслуговування електроустановок силами персоналу установи, Головний
лікар  повинен бути укладений договір на планове технічне обслуговування зі спеціалізованою організацією.

3. Обов’язки та дії працівників у разі пожеж.
3.1. У разі виявлення пожежі кожний працівник зобов’язаний:

- Негайно повідомити про це керівника робіт, головного лікаря.

- У разі необхідності викликати по телефону 101 пожежну охорону, інші аварійно-рятувальні служби.

- Вжити заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей.

3.2. Керівник підрозділу, Головний лікар зобов’язаний:

- Перевірити чи викликана пожежна охорона (продублювати виклик).

- У разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію.

- Видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих, які не беруть участі у ліквідації пожежі.

- Припинити всі роботи, крім робіт пов’язаних з ліквідацією пожежі.

- Здійснити у разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту).

- Перевірити оповіщення людей про пожежу.

- Організувати гасіння (локалізацію) пожежі.

- Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху
для під’їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела.

- Забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

Розробив:
Інженер з ОП 1 категорії                                           Котов Б.В.

 Головний лікар                                                                                     Масалітіна В.М.


