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І Н С Т Р У К Ц І Я № 7 
Про заходи пожежної безпеки в студентських гуртожитках 

Хмельницького національного університету 
 

1. Галузь застосування 

1.1. Ця інструкція поширюється на всі приміщення гуртожитків Хмельницького 
національного університету, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі 
виникнення пожежі і є обов’язковою для вивчення й виконання всім персоналом і 

мешканцями  гуртожитків.   
1.2. Вимоги Інструкції зобов’язані знати і виконувати також відвідувачі. 

2. Вимоги пожежної безпеки 

2.1. Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень 
здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу 
на відповідність нормативним актам із питань пожежної безпеки з позитивним результатом в 

органах державного пожежного нагляду. Оренда приміщень допускається тільки за 
наявності дозволу від органу державного пожежного нагляду. 

2.2. Увесь персонал гуртожитку під час прийняття на роботу повинен проходити 
протипожежний інструктаж і перевірку знань із питань пожежної безпеки . 

2.3. Не рідше ніж один раз на півроку мають проводитися практичні тренування всіх 

працівників гуртожитку відповідно до інструкції, яка визначає дії персоналу щодо 
забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей і є доповненням до схематичного плану 
евакуації.  

2.4. Усі мешканці гуртожитку мають бути ознайомлені адміністрацією з основними 
вимогами пожежної безпеки (під розпис).  

2.5. Всі будівлі, приміщення гуртожитків повинні постійно утримуватися в чистоті. 
2.6. У кожному гуртожитку повинна бути вивішена табличка, де вказано прізвище 

відповідальної особи за пожежну безпеку, номер телефону пожежної частини, а також 

розміщена інструкція з пожежної безпеки. 
2.7. Протипожежні системи, устаткування приміщень, будівель (пожежна автоматика, 

система оповіщення, протипожежне водопостачання та інші захисні пристрої) повинні 
постійно утримуватись у справному робочому стані. 

2.8. У житлових кімнатах гуртожитку мають бути розміщені на видних місцях: 

• схематичний план індивідуальної евакуації з відповідного поверху на випадок 
пожежі із зазначенням кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць 

розташування засобів пожежогасіння й сигналізації; 
• пам’ятка про дії в разі виникнення пожежі;  
• стисла пам’ятка для мешканців із переліком вимог правил пожежної безпеки.  

2.9. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, в разі наявності людей 
повинні постійно освітлюватись електричним світлом. 

2.10. Електрощити, групові електрощити повинні бути оснащені схемами підключення 
споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата 
захисту (плавкої вставки).  

2.11. Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, 
перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них 

суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 0,01 м.  

3. Для забезпечення пожежної безпеки в гуртожитку необхідно: 

3.1. Організувати цілодобове чергування обслуговуючого персоналу. 
3.2. Черговий відділу охорони зобов’язаний: 

• мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів; 
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• індивідуальний засіб захисту органів дихання для організації евакуації людей у 
разі пожежі; 

• електричний ліхтар; 

• знати порядок виклику пожежно-рятувального підрозділу та дій у разі виникнення 
пожежі; 

• у нічний час черговому (охоронцю) забороняється спати та виходити за межі 

гуртожитку. 

3.3. Двері, люки горищних і технічних приміщень (насосних, вентиляційних камер, 
електрощитових, бойлерних, складів тощо), підвалу мають утримуватися замкненими, а на 
дверях слід указувати місце зберігання ключів, доступне для отримання їх у будь-який час 

доби. 
3.4.   Вікна горища та підвалу мають бути засклені. 

3.5. Експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру 
дозволяється тільки у справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників. 

3.6. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших 

електроприладів слід негайно знеструмити їх і вжити необхідних заходів щодо приведення 
до пожежобезпечного стану. 

3.7. Меблі та обладнання необхідно розміщувати так, щоб забезпечувався вільний 
евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше ніж 1 м). 

3.8. Двері мають відчинятися назовні. 

3.9. Евакуаційні шляхи та виходи повинні завжди утримуватися вільними, нічим не 
захаращеними. 

3.10. Наявні в гуртожитку засоби протипожежного захисту та зв’язку (пожежну й 
охоронну сигналізацію, автоматичні установки пожежогасіння, пожежні кран -комплекти та 
первинні засоби пожежогасіння тощо) слід утримувати у справному стані. 

3.11. Усі працівники та мешканці зобов’язані вміти користуватися вогнегасниками, 
іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місця їх розташування. 

3.12. Документи, книги, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не 
менше ніж 1 м від електрощитів, 0,5 м – від електросвітильників, 0,6м – від сповіщувачів 
автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м – від приладів центрального водяного 

опалення. 
3.13. Переговорні пристрої ліфтів гуртожитку використовуються для передачі 

повідомлень про пожежі на диспетчерський пункт, lля цього їх слід забезпечити 
спеціальними табличками з пояснювальними написами. 

3.14. За необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, 

останні мають розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих 
приміщеннях людей ґрати мають бути відкриті (розсунуті, зняті).  

3.15. Установлювати глухі (незнімні) ґрати дозволяється в складах, коморах, кімнатах 
для зберігання зброї і боєприпасів, розрахованих на одночасне перебування до 50 осіб, та в 
інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому 

порядку.  

4. У гуртожитку не дозволяється: 

4.1. Улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та кабелі 
безпосередньо по горючій основі. 

4.2. Використовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, 
прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через складські приміщення. 

4.3. Експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими відбивачами 
(розсіювачами). 

4.4. Улаштовувати в кімнатах гуртожитку складські приміщення різного призначення, 

майстерні із застосуванням та зберіганням пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів, а 
також здавати їх в оренду під приміщення подібного призначення. 
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