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ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

У ВСП «ІРПШСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ»

1. Загальні положення

Ця інструкція поширюється на територію й усі приміщення коледжу, 
встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі 
та є обов'язкового для вивчення і виконання працівниками та здобувачами 
освіти.

2. Вимоги пожежної безпеки

Працівниками та здобувачами освіти коледжу під час прийняття на 
роботу повинні проходити протипожежний інструктаж і перевірку знань з 
питань пожежної безпеки, а також щороку — курс навчання правил пожежної 
безпеки за програмою, затвердженою адміністрацією.

У навчальних аудиторіях (лабораторіях) слід розміщувати лише необхідні 
для забезпечення освітнього процесу (навчальних та позаурочних занять) 
меблі, прилади, моделі, речі, приладдя тощо, які повинні зберігатись у шафах, 
на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках.

Після закінчення занять усі пожежо-вибухонебезпечні речовини та 
матеріали слід прибирати з навчальних аудиторій(лабораторій)у спеціально 
виділені та обладнані приміщення.

Кількість парт (столів) у навчальних аудиторіях (лабораторіях) не 
повинна перевищувати граничної нормативної наповнюваності класних груп, 
установленої Міністерством освіти і науки України, а також показників, 
установлених чинними будівельними нормами.

Двері горища, електрощитової, підвалу слід утримувати замкненими. На 
дверях указувати місце зберігання ключів. Вікна горища та підвалу мають бути 
засклені.

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

У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших 
електроприладів слід негайно знеструмити їх та вжити необхідних заходів 
щодо приведення їх до пожежобезпечного стану.

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

Усі працівники коледжу зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками, 
іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місця їх розташування.

У коледжі не дозволяється;
- використовувати побутові кип'ятильники, електропраски, інші побутові 

електронагрівальні пристрої;
- обладнувати в будівлях навчального закладу вибухо-пожежонебезпечні та 

пожежонебезпечні приміщення й склади;
- улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та 

кабелі безпосередньо по горючій основі;
- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та 

зачиняти на інші запори, що погано відчиняються зсередини, зовнішні 
евакуаційні двері.

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

- повідомити адміністрацію коледжу;
- негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу (номер для виклику

101);
- вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, 

наявність людей, а також своє прізвище;
- вжити заходів щодо оповіщення й евакуації людей, гасіння пожежі з 

використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння;
- організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби МНС, надати 

їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі;
- викликати (за необхідності) інші аварійно-рятувальні служби (медичну, 

газоремонтну тощо);
- усі евакуйовані з будівлі студенти перевіряються за наявними в групах 

поіменними списками (за журналом обліку занять);
- після прибуття на пожежу пожежних підрозділів забезпечити 

безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.
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