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Згідно зі ст. 2 Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення поже-

жної безпеки є складовою частиною виробничої, наукововї, викладацької дія-

льності працівників Полтавської державної аграрної академії України, Систе-

ма пожежної безпеки в академії має відповідати необхідному рівню забезпе-

ченню безпеки людей та матеріальних цінностей, тому: приміщення лаборато-

рій навчального закладу повинні своєчасно очищатись від горючого сміття, 

відходів виробництва і постійно утримуватись у чистоті. 

Розміщення у приміщеннях меблів та обладнання слід здійснювати та-

ким чином, щоб забезпечувати вільний евакуаційний прохід до дверей виходу 

з приміщення. Навпроти дверного отвору має залишитись прохід шириною, 

яка дорівнює ширині дверей, не менше їм. 

За наявності у приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволя-

ється розміщувати в ньому не більше 50 осіб. 

Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибулі, сходові марші тощо) І 

виходи повинні постійно утриму ватись вільними, нічим не заахращуватися. 

Не допускається знімати з дверей пристрої для само зачинання, фіксувати 

такі двері у ві дчиненому положенні, зберігати, у тому числі тимчасово, інвен-

тар та різні матерали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних ко-

мунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко відчиняються з середи-

ни, зовнішні евакуаційні двері у разі знаходження у будинку людей. У разі не-

обхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, 

останні повинні розкриватися або зніматися. Під час перебування в цих при-

міщеннях, де це передбачено нормами і правилами, затвердженими в установ-

леному порядку. 

Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей 

слід дотримуватись таких вимог: 

- при кількості людей 50 осіб використовувати приміщення, забезпечені не ме-

нше, ніж двома евакуаційними виходами, що відповідають вимогам будіве-

льних норм, не мають на вікнах глухих ґрат і в будівлях з горючими перек-

риттями, розташовані не вище другого поверху; 

- забороняється влаштування кладових чи інших допоміжних приміщень під 

сходовими маршами; 

- особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобовязані 

ретельно оглянути приміщення та переконатись у повній готовності останніх 

у протилежному відношенні, у тому числі в забезпеченні потрібною кількіс-



тю первинних засобів пожежогасіння, справних засобів звязку, пожежної ав-

томатики та сигналізації;  

- має бути організоване чергування ДПД та відповідальних чергових;  

- не дозволяється заповнення приміщення людьми понад установленому норму 

звуження проходів між рядами, установки в проходах додоткових стільців, 

тощо. 

Пожежні крани, які є в приміщенні, повинні бути укомплектовані поже-

жними рукавами і стволами однакового з ними діаметру, а також важелем для 

полегшення відкривання вентиля, утриму ється справними і доступними для 

виконання не рідше одного разу на шість місяців вони мають перевірятися на 

працездатність службою, яка здійснює їх технічне обслуговування. 

Пожежні рукави необхідно утирмувати сухими, складеними у "гармош-

ку" або подвійну скатку, приєднаними до крана та ствола. Використання по-

жежних рукавів для господарських та інших потреб, не повязаних з пожежога-

сінням, не допускається. 

Утримання інженерного обладнання 

Силове, освітлювальне електрообладання, електропроводки та інші спо-

живачі електроенергії повинні використовуватись та експуату ватись відповід-

но до "ПУЕ" і до "Правил технічної експлуатації електоустановок" ("ПТЕЕ"). 

Електропроводка, розподільчі пристрої, апаратура, електроб ладнання, 

вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої повинні монтуватись на на-

егорючих основах (текстоліт, гетинакс та інші матеріали). 

Настільні лампи, побутові та настільні електроплити, вентилятори, телеві-

зори, радіоприймачі, холодильники та інші електроприлади повинні вмикатися 

в мереж тільки через справні штепсельні розетки і електрошну ри. 

Експуатація тимчасових електромереж не дозволяється. Заміри опору ізо-

ляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одно-

го разу на рік. 

Забороняється встановлення електропобутових приладів (телевізорів, хо-

лодильників тощо) в нішах меблів. 

У приміщеннях електроустановок повинні застосовуватися вуглекислоти, 

вогнегасники. 

Обігрівання приміщень повинно здійснюватись тільки приладами центра-

тьного водяного опалення. 



Під час вечірньої перевірки відповідальний з приміщення (лабораторії 

зобовязаний знеструмити електрообладнання, електроапаратуру та інші елект-

ричні прилади, перебування яких у вечірній та нічний час заборонене. 

Вентиляційні камери, шахти і повітропроводи повинні очищатися від го-

рючих предметів та пилу не рідше ніж 2 рази на рік та після капітального ремо-

нту. 

Під са експлуатації побутових кондиціонерів забороняється: 

- у разі встановлення кондиціонера у віконному отворі, використовувати як 

опірні конструкції, горючі елементи конструкцій рам;  

- кустарно переробляти кондиціонери 

замінювати триполюсні штепсельні розєднувачі на двополюсні; 

-  встановлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та 

стінах. 

Ліфти та прийомники не допускається використовувати з метою евакуації. 

Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на ро-

бочому місці, зачинити вікна та вимкнули електроживлення приладів і облад-

нання, якими вони користувалися (настільні лампи,електроплити, друкарські та 

лічильні машинки, вентилятори, побутові кондиціонери, компютери, радіопри-

ймачі та інші). 

Відповідальний за пожежну безпеку на даному обєкгі після закінчення ро-

боти повинен оглянути його, переконатись у відсутності порушень, що можуть 

провести до пожежі, перевірити відключення елекроприладів. обладнання, осві-

тлення. 

 

Відповідальний за проживання, стан лабораторії (приміщення): 

______________________________________________________ 

(прізвище, ініціали) 
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