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1. Ця інструкція розроблена на підставі «Правил пожежної безпеки в Україні» 
затверджених наказом МВС України № 1417 від 30.12.2014 року і є обов'язковою
до виконання всіма проживаючими в гуртожитку, а також відвідувачами гуртожитку.
2. Проживаючим при знаходженні їх у гуртожитку, в тому числі на горищах та 
покрівлі і ближче 50 м від гуртожитку,
забороняється:
1) запалювати запальнички, сірники, палити (за винятком місць, спеціально 
обладнаних для куріння); розкидати недопалки, сірники, в тому числі викидати їх 
у кошики для сміття, через вікна і кватирки;
2) розводити багаття, випалювати суху траву;
3) приносити, зберігати, підпалювати, приводити в дію:
4) піротехнічні вироби (петарди, ракети, бенгальські вогні, хлопавки і т.п.);
5) вибухові речовини і вибухові пристрої;
6) побутові свічки, сухий спирт;
7) гасові і паяльні лампи;
8) легкозаймисті та горючі рідини (бензин, гас, розчинники, фарби, тощо);
9) горючі матеріали (макулатуру, ганчір'я тощо).
2.1. Встановлювати новорічні ялинки, електроіллюмінацію в кімнатах і на 
коридорах гуртожитку.
2.2. Захаращувати якими предметами:
2.2.1. підходи до засобів пожежогасіння, електрощита, ручних пожежних 
сповіщувачів, пожежних драбин;
2.2.2. сходові марші, коридори, холи;
2.2.3. основні і запасні шляхи евакуації;
2.2.4. виходи на горище, покрівлю будівлі.
2.3. Використовувати не за призначенням первинні засоби пожежогасіння, наявні в 
гуртожитку.
2.4. Пошкоджувати первинні засоби пожежогасіння, пожежні знаки, автоматичну 
пожежну сигналізацію, ручні пожежні сновіщувачі.
2.5. Викрадати протипожежне обладнання (вогнегасники, пожежні рукави, 
пожежний інвентар, пожежні сповіщувачі і т.п.).
3. Меблі в житлових кімнатах повинні бути розставлені таким чином, щоб були 
вільні евакуаційні шляхи з кімнати.



4. У житлових кімнатах забороняється:
1. проводити будь-які роботи із застосуванням відкритого вогню;
2. проводити без дозволу завідувача гуртожитку:
4.2.1. лакофарбові роботи;
4.2.2. роботи (чищення підлоги, стін, меблів, приладів і т.п.) з використанням 
легкозаймистих та горючих рідин (бензин, гас, розчинники і т.п.);
4.3. накопичувати сміття (винесення сміття з кімнати повинен здійснюватися 
щодня).
5. При експлуатації електропроводки, електророзеток, електровимикачі 
забороняється:
5.1. кріпити відкриту електропроводку безпосередньо до стіни цвяхами;
5.2. пов'язувати, скручувати, відтягувати відкриту електропроводку, 
використовувати відкриту електропроводку, електровимикачі, електророзетки для 
підвішування яких предметів;
5.3. користуватися пошкодженими (несправними), а також погано зафіксованими в 
(на) стінах електророзетками і електричними вимикачами;
5.4. включати в електророзетки несправні електроприлади, а також вставляти в них 
сторонні предмети;
5.5. самостійно змінювати схему електропостачання кімнати: монтувати, 
демонтувати електропроводку, електророзетки, електровимикачі. Монтаж, 
демонтаж, ремонт та обслуговування електропроводки, електророзеток, 
електровимикачі проводиться слюсарем-електромонтером, обслуговуючим 
гуртожиток;
5.6. відкриту електропроводку білити вапном, фарбувати фарбами, заклеювати і 
забивати якими матеріалами;
5.7. свердлити отвори в стінах, забивати в стіни цвяхи, дюбелі, і т.п. в місцях, де є 
прихована електропроводка, без згоди на це завідуючого гуртожитком і у 
відсутність слюсаря-електромонтера, що обслуговує гуртожиток;
5.8. перевантажувати електромережу, тобто включати в одну електророзетку 
безпосередньо або через електротройнікі, електроподовжувача електроприлади, 
сумарна споживана потужність яких перевищує 1100 Вт
6. При експлуатації електроприладів забороняється:
6 .1-, порушувати вимоги розроблених заводами-виробниками інструкцій з 
експлуатації електричних приладів;
6.2. експлуатація електроприладів (в тому числі електроподовжувача і 
електротройніков) в технічно несправному стані (пошкоджений корпус 
електроприладу, пошкоджена або втратила свої захисні властивості ізоляція 
електрошнура, розбита або несправна електровиделка, мається запах гару, 
електроприлад «б'ється» струмом);
6.3. підключати електроприлади в електромережу з напругою більшим, ніж 
напруга, на яке розрахований електроприлад;
6.4. включати електроприлад в електромережу безпосередньо, без електровиделка;
6.5. переносити електроприлади, включені в електромережу;
6.6. встановлювати на електроприлади небудь предмети, у тому числі горючі 
предмети, посуд з рідиною (вази з квітами, склянку з водою і т. и.);
6.7. зав'язувати, скручувати, защемляти електрошнури електроприладів;
6.8. тягнути за електрошнур для від'єднання електроприладу від електромережі;



6.9. застосовувати для захисту електроприладів електрозапобіжники з великим, ніж 
належить номінальним струмом, а також електрозапобіжники незаводських 
виготовлення (скрутки дроту - «жучки»);
6.10. проводити самостійно ремонт електроприладів. Ремонт електроприладів 
повинен здійснюватися в спеціалізованій ремонтній майстерні;
6.11. під час грози всі електроприлади, наявні в кімнаті, повинні бути відключені 
від електромережі, а їх зовнішні антени, якщо такі є, повинні бути відключені від 
електроприладів;
6.12. залишати електроприлади без нагляду протягом дня, а також на ніч 
включеними в електромережу, за винятком приладів, які згідно з нормативними 
документами допускаються до експлуатації без нагляду за ними.
7. У гуртожитку забороняється експлуатація:
7.1. електронагрівальних приладів будь-якого типу (відкритого або закритого, 
саморобного або промислового виготовлення, великої чи малої потужності, з 
ізолірущімі підставками або без них), а саме: електрокамінів, електрорефлекторов, 
електрообігрівачів, електроплиток, Електрокип'ятильники, електрочайників, 
електрокавоварок, електросамовари, електропрасок, електропаяльників, 
електровижігателей. Роботи з використанням електропрасок, електропаяльників і 
електровижігателей дозволяються тільки в спеціально виділеному для цих цілей 
приміщенні;
7.2. печей СВЧ;
7.3. кінопроекторів;
7.4. електроіллюмінаціі;
7.5. електроусілітельной апаратури;
7.6. електроосвітлювальної апаратури (прожектора, світломузика і т.п.);
7.7. електроприладів, споживана потужність яких перевищує 1100 Вт;
7.8. електричних приладів саморобного виготовлення;
7.9. портативних газових плиток.
8. У гуртожитку допускається експлуатація наступних електроприладів за умови, 
що вони технічно справні та експлуатуються відповідно до вимог інструкції з 
експлуатації заводу-виробника:
8.1. астільних ламп;
8.2. світильників (типу «бра»);
8.3. світильників (типу «торшер»);
8.4. радіоприймачів;
8 5. телевізорів;
8.6. відеомагнітофонів;
8.7. аудіомагнітофонів;
8 8. холодильників;
8.9 пилососів;
8.10. вентиляторів;
8.11. електрофеном;
8.12. електробігуді;
8.13. діапроектором;
8.14. електроподовжувача;
8.15. електротройніков.
9. Електроприлади, експлуатовані в гуртожитку, повинні своєчасно проходити 
технічне обслуговування в терміни, обумовлені в документації на їх



експлуатацію, в тому числі з метою видалення з них горючих відкладень (пил, 
шматки паперу і т.п.) (телевізори тощо) .
10. При експлуатації електросвітильників (типу «торшер», «бра», настільних 
електроламп) забороняється:
10.1. вставляти в електросвітильники електролампочки по потужності більші, ніж 
передбачено в паспорті з експлуатації електросвітильників (як правило, не більше 
60 Вт);
10.2. експлуатувати електросвітильники, що мають в своїй конструкції відбивачі 
та розсіювачі з горючих матеріалів (тканини, горючої пластмаси і т.п.);
10.3. розташовувати ближче 0,5 м від них горючі матеріали;
10.4. накривати, обгортати їх папером, тканиною, пластиком та іншими горючими 
матеріалами;
10.5. експлуатувати Електросвітильники з несправними електропатронамі, 
пошкодженою ізоляцією приєднувального кабелю;
10.6. знімати скляні плафони, ковпаки з електросвітильників закритого 
виконання;
10.7. допускати попадання на колби електроламп світильників легкозаймистих 
предметів. З цією метою забороняється кріпити до світильників або 
розташовувати над світильниками небудь горючі предмети (декоративні прикраси 
з паперу, тканини, соломки, пластика, пір'я птахів і т.п.).
11. Йдучи з кімнати, необхідно вимкнути електроосвітлення і електроприлади, за 
винятком тих, які згідно з нормативними документами на їх експлуатацію 
допускається експлуатувати без нагляду за ними.
12. При експлуатації електроплит на кухні гуртожитку забороняється:
12.1. залишати їх без нагляду з включеними нагрівальними елементами;
12.2. сушити на і над електроплитами, а також ближче 2 м від них будь-які 
предмети (у тому числі білизна, взуття і т.п.);
12.3. заливати конфорки електроплити жиром і цукристими речовинами.
13. Проживає зобов'язаний доповідати завідувачу гуртожитку про кожний 
випадок займання, який стався, але який вдалося ліквідувати своїми силами або 
який міг статися в приміщеннях гуртожитку.
14. У разі загоряння, пожежі в кімнаті необхідно:
14.1. включити систему оповіщення про пожежу;
14 2. повідомити в пожежну службу по телефону 101;
14.3. вжити заходів щодо гасіння загоряння первинними засобами пожежогасіння;
14.4. якщо ліквідувати осередок горіння не представляється можливим, вийти з 
кімнати, закрити за собою двері, не замикаючи її на замок;
14.5. повідомити про пожежу адміністрації гуртожитку;
14.6. покинути гуртожиток і прибути на евакуаційну майданчик для проведення 
переклички.
15. У разі загоряння, пожежі поза кімнати необхідно:
15.1. включити систему оповіщення про пожежу;
15.2. повідомити про пожежу в пожежну службу по телефону 101 і адміністрації 
гуртожитку,
15.4. вжити заходів щодо гасіння загоряння первинними засобами пожежогасіння;
15.5. якщо ліквідувати вогнище загоряння не представляється можливим, 
покинути свою кімнату, закривши вікна, фрамуги, кватирки. Двері кімнати 
закривати на замок не потрібно;



15.6. покинути гуртожиток і прибути на евакуаційну майданчик для проведення 
переклички;
15.7. якщо коридори, сходові клітки сильно задимлені і покинути приміщення 
неможливо, то необхідно залишатися в кімнаті, щільно закривши двері, і 
подавати через вікна, не відкриваючи їх, сигнали про своє місцезнаходження;
15.8. з прибуттям аварійно-рятувальної служби продовжувати подавати сигнали 
про своє місцезнаходження та про надання допомоги, при цьому вікна 
допускається відкривати тільки в разі крайньої необхідності або для спуску по 
пожежній авто драбині.
16. Студенти, які проживають у гуртожитку зобов'язані припиняти порушення 
вимог пожежної безпеки в гуртожитку іншими проживаючими і відвідувачами 
гуртожитку.
17. За порушення вимог цієї інструкції студенти, які проживають у гуртожитку, 
притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної 
відповідальності згідно з чинним законодавством України.
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