
Пам’ятка
щодо дотримання правил пожежної безпеки в будівлях та приміщеннях

закладів відпочинку
І. Загальні положення
1.1. Кожний працівник зобов'язаний знати і суворо виконувати Правила 

пожежної безпеки в Україні та зазначену Інструкцію, а у випадку виникнення 
пожежі прийняти всі залежні від нього заходи, щодо рятування людей та 
гасіння пожежі.

1.2. Відповідальність за пожежну безпеку на території закладів 
відпочинку покладається на їх керівників.

1.3. Відповідальний за пожежну безпеку зобов'язаний:
- забезпечити виконання всіма працівниками протипожежних правил, а 

також слідкувати за суворим дотриманням встановленого протипожежного 
режиму;

- організовувати проведення інструктажу по пожежній безпеці;
- визначити обов'язки працівників на випадок виникнення пожежі;
- слідкувати за станом шляхів евакуації, правильністю експлуатації 

електротехнічного обладнання, не допускати використання 
електронагрівальних приладів, зберігання пальних та легкозаймистих 
матеріалів та речовин.

1.4. Працівники повинні обов'язково проходити інструктаж по пожежній 
безпеці, знати методи виклику пожежної охорони, повинні правильно 
застосовувати засоби пожежогасіння.

1.5. Територія закладів відпочинку та приміщення повинні утримуватись 
у чистоті.

1.6. Все займисте сміття та використаний матеріал слід систематично 
виносити в спеціально влаштовані місця.

1.7. Проїзди до будинків та пожежних гідрантів слід завжди утримувати в 
належному стані, не захаращувати.

1.8. Зберігання в приміщеннях легкозаймистих матеріалів забороняється.
1.9. Стаціонарні пожежні східці, слухові вікна та огородження на дахах 

повинні утримуватись у справному стані.
1.10. Східці, евакуаційні виходи, проходи, коридори, тамбури повинні 

утримуватись постійно вільними та не захаращеними, забороняється на шляхах 
евакуації встановлювати перегородки, влаштовувати на площадках східців 
комори та зберігати під сходами матеріали та різний інвентар, а також 
влаштовувати роздягальні.

1.11. Всі двері евакуаційних виходів повинні відкриватися в напрямку 
виходу із будівлі. Двері слід закривати тільки зсередини легко відкриваючими 
замками (засувами).

З метою забезпечення швидкого відкривання дверей повинні бути два 
спеціальних (тільки для дверей евакуаційних виходів) комплекти ключів з 
номерними бірками, відповідними номерами евакуаційних виходів. Один 
комплект повинен знаходитись у чергового, другий - у конкретному місці, про 
яке повинні знати всі працівники. Категорично забороняється забивати наглухо 
двері евакуаційних виходів.

1.12. В коморах необхідно суворо дотримуватись правил сумісного 
зберігання матеріальних цінностей. Всі товари в складських приміщеннях



повинні зберігатися на стелажах. Електричні лампочки повинні бути
закритими скляними ковпаками, відстань до світильників має бути не менше 
ніж 0,5 м.

1.13. Горищні приміщення необхідно утримувати в чистоті та замикати на 
ключ. Ключі повинні зберігатися в конкретному місці, доступному для 
отримання їх в будь-який час доби. Дерев'яні конструкції горищ повинні бути 
оброблені вогнезахисними сумішами.

На горищах забороняється обладнувати будь-які приміщення, архіви, 
комори тощо, зберігати речі та матеріали (особливо легкозаймисті).

1.14. Забороняється в підвальних приміщеннях розташовувати майстерні, 
склади для зберігання вогненебезпечних речовин та матеріалів, а також 
легкозаймистих та горючих рідин.

1.15. Службові приміщення слід утримувати в чистоті, не захаращувати 
зайвими меблями.

Приміщення повинні бути забезпечені первинними засобами 
пожежогасіння відповідно діючих норм.

1.16. Увесь протипожежний інвентар та обладнання повинні 
утримуватись у справному стані. Шафи внутрішніх пожежних кранів повинні 
бути замкненими та опломбованими. Забороняється забивати дверцята цих шаф 
цвяхами, закручувати дротом та замикати їх на замок.

1.17. Використання засобів первинного пожежогасіння та пожежного 
інвентарю для господарських та інших потреб, не пов'язаних із гасінням пожеж, 
категорично забороняється.

1.18. Силове та освітлювальне електроустаткування, електропроводка 
повинні виконуватись та експлуатуватись у відповідності з Правилами 
технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Уся електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, запобіжні засоби 
різних типів, рубильники повинні монтуватися тільки на негорючій основі.

1.19. Несправності електроприладів, які можуть привести до іскріння або 
короткого замикання, необхідно негайно ліквідувати.

1.20. Настільні лампи, телевізори, радіоприймачі, холодильники та інші 
побутові електроприлади та електроапаратура повинні вмикатися б  

електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та 
електророзеток заводського виготовлення.

1.21. Категорично забороняється експлуатація тимчасових електромереж.
1.22. Система вентиляції повинна відповідати протипожежним вимогам 

будівельних норм.
II. Дії на випадок пожежі
2.1. Першочерговий обов'язок кожного - є рятування життя людей.
2.2. Керівник чи чергова особа зобов'язана:
- негайно сповістити про пожежу по тел: 101, а також повідомити 

адміністрацію закладу відпочинку;
- прийняти виключно всі заходи, які залежать від нього, щодо евакуації 

людей із приміщень;
- одночасно з евакуацією людей приступити до гасіння пожежі своїми 

силами та засобами пожежогасіння, що є в наявності.
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