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Ця  інструкція  визначає  основні  заходи  щодо  забезпечення  пожежної  безпеки  у 
Інституті і є обов'язковою для виконання всіма співробітниками.

1. Лабораторні та робочі приміщення Інституту відносяться до об'єктів підвищеної 
безпеки.

2. Пожежна  безпека  повинна  забезпечуватися  шляхом  проведення  організаційних, 
технічних та інших заходів,  спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки 
людей,  зниження  можливих  майнових  витрат  і  зменшення  негативних  екологічних 
наслідків,  а у  разі  їх  виникнення,  створення  умов  для  швидкого  виклику  пожежних 
підрозділів та успішного гасіння пожеж.

3. У  будівлях  та  спорудах,  котрі  мають  два  поверхи і  більше,  у  разі  одночасного 
перебування на поверсі більше 25 осіб мають бути розроблені і вивішені на видних місцях 
плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

4. Евакуаційні виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і в 
разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають 
у приміщеннях Інституту. При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів 
можуть замикатися лише на внутрішні запорі, які легко відмикаються.

5. Для працівників  охорони  ― сторожів,  адміністрацією повинна  бути  розроблена 
інструкція,  в  якій  необхідно  визначити  їхні  обов'язки  щодо  контролю  за  додержанням 
протипожежного  режиму,  огляду  території  і  приміщень,  порядок  дій  в  разі  виявлення 
пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації, а також вказати, хто з посадових осіб 
адміністрації має викликатися в нічний час у разі пожежі.

6. З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, 
організації  їх  гасіння  в  Інституті  створюються  добровільні  пожежні  дружини  (ДПД), 
діяльність яких повинна здійснюватися відповідно до Положення про добровільні пожежні 
дружини.

7. В  Інституті  з  кількістю  працюючих  50  і  більше  осіб за  рішенням  трудового 
колективу створюються пожежно-технічні комісії (ПТК). Їх роботу необхідно організовувати 
згідно з Типовим положенням про пожежно-технічну комісію.

8. Усі  працівники при прийнятті  на  роботу і  за  місцем роботи повинні  проходити 
інструктажі  з  питань  пожежної  безпеки.  Протипожежні  інструктажі  поділяються  на 
вступний, первинний, повторний на робочому місці, позаплановий та цільовий.

9. Будівлі,  споруди,  приміщення  Інституту  повинні  мати  необхідну  кількість 
первинних  засобів  пожежогасіння,  повністю  укомплектовані  пожежні  шити  необхідним 
інвентарем.

10. На території  Інституту забороняється  влаштовувати  звалища горючих  відходів. 
Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежного інвентарю, обладнання та засобів 
пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, узимку очищатися 
від снігу.

11. В  протипожежних  розриви  між  спорудами  не  дозволяється  захаращувати, 
використовувати  для  складування  матеріалів,  устаткування,  стоянок  транспорту,  не 
дозволяється будівництво та встановлення тимчасових будинків і споруд.

12. Територія Інституту повинна мати зовнішнє освітлення,  яке забезпечує  швидке 
знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до споруд.

13. На території Інституту на видних місцях повинні бути знаки місць розміщення 
первинних засобів пожежогасіння, схема руху транспорту, розміщення гідрантів.

14. На території Інституту забороняється розводити багаття, спалювати відходи, тару.
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15. Дозволяється приступати до реконструкції, перепланування приміщень лише при 
наявності документації,  яка пройшла попередню перевірку на відповідність нормативним 
актам  з  пожежної  безпеки  з  позитивним  результатом  в  органах  державного  пожежного 
нагляду.

16. Дерев'яні конструкції даху Інституту повинні бути просочені антипіренами. Після 
чого повинен бути складений акт про проведення роботи підрядною організацією.

17. Відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 
один  раз  в  рік  повинні  проводитися  заміри  опору  ізоляції  електричних  мереж  та 
електроустановок, а також заміри наявності ланцюга між заземленнями та елементами, що 
заземлюються.

18. Все електрообладнання (корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, 
світильників,  розподільчих  щитів,  щитів  управління,  металеві  корпуси  пересувних  та 
переносних  електроприймачів  тощо)  підлягає  зануленню  або  заземленню  відповідно  до 
вимог розділів ПУЕ.

19. Лабораторні та робочі  приміщення підвищеної пожежної безпеки повинні бути 
обладнані автоматичною пожежною сигналізацією і утримуватися в працездатному стані.

20. У  лабораторіях,  де  застосовуються  легкозаймисті  рідини  (ЛЗР),  горючі  рідини 
(ГР) на робочих місцях, кількість цих речовин не повинна перевищувати змінну потребу. 
Змінна кількість ЛЗР і ГР повинна зберігатися в металевих ящиках або шафах.

21. Усі  роботи,  пов'язані  з  можливістю  виділення  токсичних  або  пожежно-
вибухонебезпечних  парів  та  газів,  повинні  проводитися  лише  у  витяжних  шафах,  коли 
працює вентиляція.

22. В Інституті суворо дотримуватися правил проведення вогненебезпечних робіт та 
проводити їх тільки маючи дозвіл на ці роботи.

23. Не дозволяється використовувати горища, технічні поверхи й приміщення (у т.ч. 
венткамери, електрощитові) під виробничі дільниці, для зберігання продукції, устаткування, 
меблів  та  інших  предметів.  Двері  горищ,  технічних  поверхів,  електрощитових,  підвалів 
повинні утримуватися замкненими. На дверях слід вказувати місце зберігання ключів. Вікна 
горищ, техповерхів, підвалів повинні бути засклені.

24. Наказом по Інституту визначаються відповідальні особи за протипожежний стан 
приміщень,  складів,  дільниць,  на  яких  покладається  здійснення  контролю  за  станом 
протипожежного  режиму,  справність  електроустановок,  технологічного  обладнання. 
Здійснюють необхідні  заходи по  усуненню недоліків,  а  також ретельно проводять  огляд 
приміщень після закінчення роботи.

25. Після  закінчення  робочого  дня  (у  вечірні  та  нічні  години,  а  також  у  вихідні, 
передсвяткові  та  святкові  дні)  вимикати  всю  електромережу,  за  винятком  чергового 
освітлення та пожежно-охоронної сигналізації. Забороняється співробітникам знаходитися в 
Інституті у вечірні та нічні години, у вихідні, передсвяткові та святкові дні без письмового 
дозволу відповідних керівників.

26. Електрошафи,  розміщені  в  коридорах,  у  вестибюлях,  холах,  фойє,  на  інших 
шляхах евакуації, повинні бути замкненими.

Розробив:
керівник служби 
пожежної безпеки С.О. Ревеко
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