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Типова інструкція №3 

щодо  заходів пожежної  безпеки в  гуртожитках 

 Львівського національного університету  імені Івана Франка 

 

 

І. Галузь застосування 

     Ця інструкція поширюється на всі приміщення гуртожитків Університету, 

визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в них, порядок дій у разі 

виникнення пожежі і є обов’язковою для вивчення і виконання всім персоналом 

і мешканцями гуртожитків.  

Вимоги  Інструкції  зобов’язані  виконувати всі відвідувачі гуртожитку. 

 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки 

    Відповідальним  за  протипожежний  стан  гуртожитків, які знаходяться  на 

балансі Університету, є директор Студентського містечка.  

Громадяни, які заселяються в гуртожитки, повинні бути ознайомлені з 

правилами пожежної безпеки.  

У  кожній  житловій  кімнаті  гуртожитку  мають бути розміщені на видних 

місцях: 

- схематичний план евакуації з кожного поверху  із зазначенням номера 

кімнати, найкоротшого шляху евакуації та  пам'ятка щодо  дій на випадок 

виникнення пожежі; 



- стисла пам'ятка щодо дотримання  вимог правил пожежної безпеки для тих, 

хто проживає у кімнаті. 

У житлових кімнатах, де проживають іноземні студенти, пам’ятки щодо правил 

пожежної безпеки і їх поведінки на випадок виникнення пожежі, повинні бути 

виконані українською та англійською мовами.  

    Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень 

гуртожитку здійснюються тільки за наявності проектної документації, яка 

пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним актам з питань 

пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного 

нагляду. 

     Гуртожитки з кількістю місць для проживання 50 і більше осіб повинні бути 

обладнані гучномовними пристроями оповіщення людей про виникнення 

пожежі і порядок їх евакуації. З цією метою можна використовувати наявні 

радіотрансляційні мережі, диспетчерський зв'язок, електричні дзвінки тощо.  

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення повинні постійно 

освітлюватися електричним світлом.  

Електрощити, групові електрощитки повинні оснащуватися схемою 

підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням 

номінального струму  апарата захисту ( плавкої вставки).  

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.  

    Меблі та устаткування мають розміщуватися таким чином, щоб 

забезпечувався  вільний  евакуаційний  прохід  до  дверей  виходу  з 

приміщення (завширшки не менше 1 м).  Евакуаційні шляхи та виходи 

необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати. 

    Електромережі, електроприлади та апаратура  повинні експлуатуватися 

тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-

виробників. У  разі  виявлення  пошкоджень  електромереж, вимикачів, розеток 

та інших електроприладів, слід негайно вимкнути їх і сповістити адміністрацію 

гуртожитку.  

     Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі 

працівники та мешканці гуртожитку  зобов’язані вміти користуватися наявними 

вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та внутрішніми 

пожежними кранами, знати місця їх знаходження. Відстань від найбільш 

віддаленого  місця приміщення до місця розташування найближчого 

вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.  

   Пожежні сповіщувачі повинні функціонувати цілодобово і постійно 

утримуватися у чистоті. До них має бути забезпечений доступ. Відстань від 



складованих матеріалів і устаткування до сповіщувачів  повинна бути не менше 

0,6 м.  

У всіх, незалежно від призначення, приміщеннях , які після закінчення роботи 

замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх 

електроустановок і електроприладів, а також з мереж їх живлення, повинна 

бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення протипожежних та 

охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології 

працюють цілодобово). Двері горища, електрощитової, підвалу мають 

утримуватися замкненими. На дверях слід указувати місце зберігання ключів. 

Вікна горища та підвалу мають бути засклені. 

 

У гуртожитку не дозволяється: 

- влаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні 

некалібровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувачі, які не 

відповідають вимогам Правил пожежної безпеки, прокладати електричні 

проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі 

знятими ковпаками (розсіювачами); 

- використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування для них 

одягу та інших предметів, обгортати електролампи і світильники папером, 

заклеювати ділянки електромереж  горючою тканиною, папером; 

- користуватися у житлових кімнатах електропрасками, електрочайниками, 

мікрохвильовими печами, електроплитами, кип’ятильниками  тощо  для 

приготування їжі, за винятком в спеціально обладнаних адміністрацією 

гуртожитку місць; 

- захаращувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні 

кран-комплекти й пожежний інвентар не за призначенням; 

- забивати, заварювати, замикати на навісні замки болтові з’єднання та 

зачиняти на інші запори зовнішні евакуаційні двері;  

- 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; 

- зберігати легкозаймисті та горючі речовини, балони з горючим газом у 

кімнатах, на балконах та лоджіях; захаращувати ці місця макулатурою, старими 

меблями тощо. 

 

ІІІ. Обов’язки та дії працівників і мешканців  гуртожитку 

у разі виникнення пожежі 

   У разі виявлення пожежі або її ознак ( задимлення, запах горіння або тління 

різних матеріалів тощо), кожен працівник та мешканець гуртожитку 

зобов’язаний: 



- оцінити обстановку і негайно повідомити про це найближчий пожежно-

рятувальний підрозділ  за тел. 101 (112). При цьому необхідно назвати: адресу 

об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, 

обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище; 

- задіяти систему оповіщення людей про пожежу; 

- повідомити про виникнення пожежі адміністрацію гуртожитку та чергового 

сторожа; 

- вжити (по можливості) заходів щодо оповіщення та евакуації мешканців 

гуртожитку і збереження матеріальних цінностей, розпочати гасіння пожежі 

наявними первинними засобами пожежогасіння; 

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів. 

    

 

 

Телефони:   Директор Студентського містечка – 271-21-33 

                    Начальник служби охорони  – 251-45-43 

                     

                   

 

 

Начальник відділу з питань пожежної безпеки  

та цивільного захисту                                                                       О.С. Онисько                            

 


