


2.1. Директор Iнституту повинен: 

- забезпечувати своєчасне та якiсне виконання протипожежних заходiв у процесi 

експлуатацii Будівлі Iнституту ; 

- видiляти кошти на виконання протипожежних заходiв, придбання необхiдного 

устаткування та первинних засобiв пожежогасiння; 

- встановити в Iнститутi суворий протипожежний режим, контролювати його 

виконання; 

- створити в Iнститутi пожежно-технiчну комiсiю та контролювати її роботу; 

- органiзовувати систематичне проведення протипожежної пiдготовки та 

вiдпрацювання планiв евакуацii людей у разi займання; 

- органlзовувати навчання та перевiрку знань спiвробiтниками нормативно-правових 

актів з питань пожежної безпеки; 

- органiзовувати розробку iнструкцiй з IIБ; 

- забезпечувати технiчне обслуговуванвя та постiйне пiдтримання у справному стані 

систем протипожежного захисту Iнституту. 

2.2. Директор своїми наказами: 

- встановлює коло осiб, якi мають право включати систему екстреного оповiщення та 

встановлювати порядок оповiщення: 

- встановлює порядок та строки проходження протипожежного інструктажу; 

- встановлює склад ПТК; 

- призначає вiдповiда,тьних з ПБ пiдроздiлiв, примiщень, обладнання та устаткування, 

складiв, будинкiв та споруд на територii Iнституту; 

- призначає вiдповiдальних за справний стан та експлуагацiю пожежної автоматики, 

протипожежного водопостачання; 

- встановлює гранично допустиму кiлькiсть ЛЗР та ГР у примiщеннях лабораторiй; 

- встановлює порядок проведення зварювальних робiт. 

 

3. Застyпник директора з загальних питань 
 

Несе особисту вiдповiдальнiсть за органiзацiю та впровадження заходiв пожежної 

безпеки в Iнститутi, забезпечує оперативне вирiшення поточних питань щодо ПБ, у 

своiй роботi керується дiючим законодавством та нормативно-правовими актами з ПБ, 

а також повинен: 

- забезпечувати виконання протипожежних заходiв, 

- не рiдше одного разу на piк органiзовувати заняття по оповiщенню, вiдпрацюванню 

yciмa пiдроздiлами Iнституту дiй у разi пожежi, евакуацii людей та матеріальних 

цінностей; 

- розробляти та затверджувати iнструкцii для пiдроздiлiв та служб Iнституту з ПБ, 

знайомити з ними спiвробiтникiв; 

- не рiдше одного разу на piк органiзовувати та проводити навчання та перевiрку знань 

посадовими особами та керiвниками пiдроздiлiв нормативно-правових актів з питань 



ПБ, закрiплення навичок роботи з вогнегасниками та первинними засобами 

пожежогасіння; 

- органiзовувати раз на три роки навчання посадових осiб з питань ПБ у рекомендованих 

Президiєю НАН України навчальних закладах; 

- органiзовувати роботу ПТК (головою якої він являється); 

- забезпечувати yci пiдроздiли Iнституту засобами пожежогасiння; 

- контролювати дiяльнiсть орендарів щодо неухильного виконання ними ycix вимог 

укладеного договору нa оренду примiщень; 

- органiзовувати проведення заходiв по протипожежнiй агiтацiї та пропагандi шляхом 

оформлення протипожежних куточкiв; 

- здiйснювати контроль за цiльовим використанням коштів, запланованих для 

проведення протипожежних заходiв; 

- персонально проводити семiнари та iнструктажi з керiвниками пiдроздiлiв та служб по 

впровадженню та дотриманню заходiв ПБ; 

- складати технiчну документацiю - заявки- розрахунки на проведення заходiв з ПБ; 

- при проведеннi протипожежних заходiв погоджувати свою роботу з директором 

iнституту та СПБ. 

 

4. Провідний інженер з пожежної безпеки 

 

Керує пожежно-профiлактичною роботою, контролює додержання правил, норм, 

iнструкцiй з ПБ, встановленого в iнститутi протипожежного режиму та 

пiдпорядковується безпосередньо директору iнституту. У своiй роботi керується 

Кодексом цивiльного захисту України, нормативно-правовими актами з ПБ, ППБУ та 

iншими нормативними документами. 

Провідний  інженер з пожежної безпеки зобов'язаний: 

4.1. Розробляти разом з ПТК протипожежні заходи, спрямованi на: 

- встановлення в iнститутi сувороrо протипожежного режиму; 

- усунення причин та умов, якi можуть викликати займання або пожежу; 

- створення умов для локалiзацiї займання, евакуацii людей та майна; 

- забезпечення своєчасного виклику пожежної частини. 

4.2. Здiйснювати огляд службових, лабораторних, складських, iнших примiщень та 

споруд, територiї iнституту та вимагати негайного усунення виявлених порушень. 

4.3. Контролювати: 

- виконання приписiв перевiряючих органiзацiй та своєчасне надання звiтiв про 

усунення виявлених недолiкiв; 

- виконання правил ПБ при проведеннi вогневих робiт; 

- дотримання yciмa спiвробiтниками iнструкцій з ПБ, протипожежного режиму; 

- наявнiсть, справний стан та готовнiсть засобiв пожежогасiння в пiдроздiлах, за 

збереження та експлуатацiю яких вiдповiдає керiвник пiдроздiлу, 

- проведення протипожежних iнструктажiв, пожежно-технiчного мінімуму, ведення 

журналiв інструктажів з ПБ; 



- зберiгання ЛЗР та ГР на складах та у пiдроздiлах iнституту, дотримання денної норми 

зберiгання ЛЗР та ГР, затвердженої директором iнституту. 

4.4. Проводити вступний iнструктаж з ПБ з yciмa особами, що приймають на роботу 

постiйно або тимчасово, практикантами, а також пожежно-технiчний мінімум з робіт,  

якi відносяться до пожежонебезпечних роботу (електрики, газоелектрозварники, 

робiтники складiв та iн.). 

4.5. Вести документацiю з ПБ. 

4.6. Брати участь у розслiдуваннi причин займань та пожеж. 

4.7. Проводити навчання та перевiрку знань спiвробiтниками норм і правил, інструкцій 

з ПБ, застосування первинних засобiв пожежогасiння. 

4.8. Входити до складу ПТК та брати участь у її роботi. 

4.9. Вносити на розгляд директору пропозицiї про необхiднiсть обговорення на 

оперативнiй нарадi стосовно посилення ПБ iнституту. 

4.10. Про випадки займань, пожеж, серйозних порушень протипожежного режиму 

негайно сповiщати директора та заступника директора з загальних питань, УС НАН 

України, Держпожнагляд, Держнаглядохоронпрацi. 

4.11. Не допускати використання побутових електронагрiвапьних приладiв у 

лабораторiях. 

4.12. Не допускати палiння в примiщеннях та на територii iнституту. 

4.13. Інженер з ПБ має право: 

- проводити перевiрку протипожежного стану iнституту в любий час, 

- готувати письмовий припис з зазначенням термінів його виконання; 

- складати протоколи на спiвробiтникiв, винних у порушеннi правил та вимог ПБ; 

- вимагати вiд керiвникiв пiдроздiлiв та Служб розробки та вивчення з працюючими 

iнструкцiй з ПБ; 

- забороняти пiсля погодження з директором ведення робiт, якi проводяться з 

порушенням вимог з ПБ. 

 

5. Головний енергетик 

 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за протипожежний стан та безпечну дiю усього 

енергогосподарства Iяституту. 

Головний енергетик зобов'язаний: 

- разом з керiвниками пiдроздiлiв та служб розробляти правила безпечноi експлуатацii 

електрообладнання та електроустановок; 

- складати графiк планово-попереджувальних peмонтів та профiлактичної перевiрки 

усього електрообладнання, не допускаючи експлуатацiї несправного 

електрообладнання та електроустановок; 

- забезпечувати yci електроустановки засобами захисту (дiелектричнi килимки, захиснi 

щитки та рукавички та iн.; 

- вести жypнал для фiксацii перевiрок та виявлених несправностей електрообладнання; 



- проводити у вiдповiдностi до ПУЕ замiрiв опору iзоляцii та справного стану 

заземлюючих пристроїв: 

- припиняти роботу несправного устаткування, складаючи акт та повiдомляючи про це 

директора, заступника директора з загальних питань; 

- органiзовувати своєчасне розслiдування випадкiв займання у електроустановках та 

розробляти заходи щодо попередження таких випадкiв; 

- очолювати iнсrигутську комiсiю по навчанню тa перевiрці знань щодо безпечної 

експлуатацiї електроустановок та обладнання і контролювати строки проведення  таких 

заходiв; 

- брати участь не рiдше одного разу в квартал у комплексних перевiрках стану 

eлeктробезпеки Iнституту. 

 

6. Головний механік 

 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за пожежну безпеку механiчної частини 

виробничого обладнання, газового та балонного устаткування, водопостачання. 

Головний MexaHiK зобов'язаний: 

- шляхом планово-попереджувальних peмонтів (у вiдповiдностi до складеного та 

затвердженого графiка) та профiлактичних оглядiв устаткування, приладiв 

забезпечувати їх пожежну безпеку; 

- персонально вести журнал облiку вогневих робiт, видавати наряди, допуски на їх 

проведення та вести їx контроль: 

- припиняти по актах роботу обладнання, подальша експлуатацiя якого може призвести 

до виникнення пожежi. Письмово повiдомляти про це заступника директора з загальних 

питань. 

 

 

7. Головний бухгалтер 
Зобов'язаний: 

- складати кошторис видаткiв на заходи з пожежноi безпеки за поданням інженера з 

пожежної безпеки; 

- забезпечувати фiнансування протипожежних заходiв. 

 

8. Зав. вiддiлом кадрiв 

 

Зобов'язаний: 

- визначати вiдповiдно до штатного розпису iнституту перелiк посад, при призначеннi 

на якi працiвники зобов'язанi проходити навчання та перевiрку знань з питань пожежної 

безпеки та порядок їх проведення; 

- не допускати до роботи (стажування) осiб, якi не пройшли вступний iнструктаж з 

пожежної безпеки. 

 



9. Керiвники пiдроздiлiв та служб 

 

Вiдповiдальнiсть за пожежну безпеку вiддiлiв, лабораторiй, наукових груп, служб, 

складiв несуть персонaльно їх керiвники. 

Керiвник повинен: 

opганiзувати проведення первинного- повторного. позапланового та цiльового 

інструктажів з ПБ, фiксувати iх у спецiальному журналi; 

- розробити iнструкцiю з пожежної безпеки (враховуючи специфiку роботи пiдроздiлу), 

яка затверджується директором Iнституту, ознайомити під розпис; 

- проводити навчання та перевiрку знань пожежно- технiчного мінімуму; 

- не допускати до роботи осiб, якi не пройшли протипожежний iнструктаж, навчання та 

перевiрку знань з ПБ та пожежно-технiчний мінімум; 

- забезпечувати неухильне дотримання встановленого протипожежного режиму 

нормативно-правових aктів та iнструкцiй з ПБ; 

- слiдкувати за безпечним станом примiщень, контролювати справний стан обладнання 

та терміново вживати заходiв щодо усунення виявлених недоліків, якi можуть привести 

до займань; 

- розробляти та контролювати виконання заходiв по полiпшенню протипожежного 

стану пiдроздiлу; 

- забезпечити безпеку проведення технологiчних процесiв; 

- контролювати безпечне, вiдповiдно до денної норми, зберiгання та використання ЛЗР, 

ГР та вибухонебезпечних речовин; 

- слiдкувати за тим, щоб пiсля закiнчення робочого дня, електроустановки були 

вимкнені, робочi мiсця та примiщення приведенi в належний стан; 

- забезпечити наявнiсть необхiдної кiлькостi первинних засобiв пожежогасiння, 

органiзувати навчання та практичнi заняття по оволодiнню технiкою роботи з 

вогнегасниками; 

- забезпечити збереження справного стану та готовностi до роботи засобiв 

пожежогасiння, зв'язку, пожежної сигналiзацiї; 

- призначати вiдповiдальних за пожежну безпеку пiдроздiлу, кожного примiщення, за 

роботу у другу змiну, вихiднi та святковi днi, контролювати їх роботу. Персональну 

вiдповiдальнiсть за забезпечення безпеки виконання робiт по окремим темам, роботам 

несуть їx безпосереднi керiвники груп. На керiвника групи покладено: 

- нагляд за справним станом, безпечною дiєю та правильним застосуванням обладнання, 

комунiкацiй, пристроїв та робiт у лабораторiях; 

- забезпечення правильної експлуатації та ефективної роботи витяжних шаф; 

- проведення щоденного оперативного контролю стану ПБ у лабораторiях, iнструктажу 

та навчання безпечним методам роботи ycix працюючих пiд його керiвництвом; 

- органiзацiя робочого мiсця та забезпечення безпеки при виконаннi робiт, недопущення 

захаращеностi у лабораторiях: 

- обов'язкове проведення цiльовоrо iнструктажу з записом в журналi інструктажів на 

робочому мiсцi та особиста присутнiсть при проведеннi випробувальних  робiт; 



- перевiрка справного стану засобiв пожежогасiння. 

 

10. Зав. лаб., провiдний н.с., с.н.с., м,н.с. 

 

Керiвники робiт повиннi негайно зупинити окремі лабораторнi установки та 

обладнання, продовження роботи на яких може призвести до пожежi,_ про шо негайно 

сповiстити директора, інженера з ПБ. Вiдсторонити вiд роботи осiб, що порушили або 

не виконали правила та iнструкцii з ПБ. 

 

Вiдповiдальнi за ПБ прп роботi у II змiну, вихіднi та святковi днi 

 

Вiдповiдальний зобов'язаний проводити роботу у суворiй вiдповiдностi до інструкцій з 

ПБ та нормативно-правових aктів. 

Вiдповiдальний повинен: 

- здiйснювати контроль за дотриманням правил та iнструкцiй з ПБ працюючими; 

- припиняти роботу на обладнаннi у разi загрози вибуху або займання, сповiстивши лро 

це керiвника пiдроздiлу; 

- у разi займання визвати пожежну охорону, вжити заходiв по забезпеченню безпеки 

людей, сповiстити адмiнiстрацiю та керувати гасiнням пожежi до прибуття пожежної 

охорони. 

 

11. Вiдповiдальний з ПБ пiдроздiлу 

 

Для здiйснення контролю за виконанням вимог iнструкцiй нормативно-правових актів 

з ПБ безпосередньо в пiдроздiлi та на робочому мiсцi наказом директора призначаються 

вiдповiдальнi за ПБ у пiдроздiлi та безпосередньо у кожному примiщеннi lнституту, які 

повинні: 

- не допускати до роботи наукових спiвробiтникiв, допомiжний персонал, інженерів, 

техніків, робiтникiв та службовцiв, якi не пройшли інструктаж з ПБ; 

- органiзовувати заняття по вивченню пожежно-технiчного мінімуму, iнструкцiй та 

нормативнlо-правових документiв з ПБ з працiвниками; 

- слiдкувати, щоб по закiнченню роботи старанно прибирались робочi мiсця, виносилось 

смiття, вимикались газо-, електро-, водопостачання; 

- слiдкувати за дотриманням спiвробiтниками протипожежного режиму та правил 

ПБ при експлуатацii обладнання: 

- забезпечувати справний стан та постійну готовнiсть до використання засобiв 

пожежогасіння, зв'язку; 

- вносити в журнал оперативного контролю обов'язковi для виконання заходи та 

зауваження з ПБ, вести контроль за їх виконанням. 

 

 

 



12. Протипожежна підготовка 

 
Протипожежна пiдготовка спiвробiтникiв включає в себе iнструктажi, навчання 

та перевiрку знань пожежно-технiчного мінімум, норм та iнструкцiй з ПБ. 

Кожний працюючий в iнститутi, незалIежно вiд посади, яку він обiймає, повинен: 

- чiтко знати i дотримуватись вимог нормативно-правових aктів, iнструкцiй, правил ПБ, 

встановленого в Iнститутi протипожежного режиму; 

- Не допускати дiй та порушень технологiчного процесу, якi можуть призвести до 

вибуху, займання чи пожежi; 

- вмiти користуватись первинними засобами пожежогасiння; 

- не допускати палiння у примiщеннях та на територiх iнституту (палити тiльки у 

спецiально вiдведених та обладнаних мiсцях: 

У разi займання кожен спiвробiтник зобов'язаний: 

- негайно повiдомити інженера з ПБ, пожежну охорону, одночасно сповiстивши 

керiвника пiдроздiлу; 

- вжити заходiв до евакуацiї людей та майна; 

- знеструмити обладнання, виключити вентиляцiю; 

- приступити до гасiння первинними засобами, якi є у примiщеннях, лабораторiях. 

Особи, виннi у порушеннi правил ПБ в залежностi вiд характеру порушення та 

його наслiдкiв, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну або кримiнальну 

відповідальність у вiдповiдностi до чинного законодавства. 

 

1З. Черговий охорояець. 
 

Для постiйного контролю за ПБ Iнституту у лругу змiну, нiчний час, вихiднi та святкові 

днi черговий охоронець повинен: 

- при прийняттi чергування перевiрити наявнiсть та справний стан засобiв 

пожежогасiння; 

- пiд час чергування перiодично обходити Iнститут та прилеглу територiю; 

- при виявленнi порушень правил ПБ необхiдно терміново припинити порушення, 

погодивши cвoї дiї з безпосереднiм керiвником або у разi його вiдсутностi з кимось з 

адмiнiстрацii ( заступником директора з загальних питань); 

- не дозволяти користуватись вiдкритим вогнем у примiщеннях та на териrорiї 

Iнституту; 

- забезпечувати вiльний доступ на сходи, проходи, проїзди, доступ до засобiв 

пожежогасiння, евакуацiйних шляхiв та виходiв (чiтко знаючи розмiщення ключiв вiд 

них); 

- при виявлення займання в Iнститутi вночi, вихiднi, святковi днi терміново викликати 

за телефоном 101 пожежну охорону, сповiстивши безпосереднього керiвника та 

адмiнiстрацiю за списком (директора iнституту, заступника директора з загальних 

питань, службу ПБ, керiвника вiддiлу охорони). При виклику пожежної охорони 



необхiдно чiтко вказати адресу Iнституту і пояснити характер займання, номер свого 

телефону. прiзвище директора Iнституту та своє; 

- до прибуття пожежників вжити необхiдних заходiв щодо його лiквiдацii: 

- забезпечити зустрiч пожежникiв перед входом та провести ix до мiсця пожежi. 

 

 

l4. Порядок дiй при пожежi 

 

14.1. При виявленнi пожежi (ознаки горiння ) терміново викликати пожежну охорону за 

тел.101] одночасно сповiстивши безпосереднього керiвника та адмiнiстрацiю за 

списком (директора інституту, заступника директора з загальних питань, службу ПБ, 

керiвника вiддiлу охорони). Оповiщення про пожежу здiйснювати по селектору. 

Викликаючи пожежну охорону необхiдно вказати: 

- адресу Iнституту; 

- кiлькість поверхiв Будівлі: 

- мiсце виникнення та характер пожежі: 

- обстановку на пожежi; 

- наявнiсть людей; 

- номер cвого телефону, посаду,  прiзвише. 

l4.2. До прибугтя пожежної oxopoни: 

- органiзувати евакуацiю людей: 

- вжити необхiдних заходiв до гасiння (локалiзацii ) пожежi. 

 

15. Посадова особа, що прпбула на мiсце пожежi 

 

Посадова особа, що прибула на мiсце пожежi, зобов'язана: 

- перевiрити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повiдомлення), 

поiнформувати про подiю директора Інституту: 

- у разi загрози життю людей негайно органiзувати евакуацiю, використавши для цього 

yci наявнi сили та засоби; 

- вивести за межi небезпечної зон ycix працiвникiв, що не задiянi у лiквiдацiї пожежi; 

- припинити роботи в Iнститутi крім робiт, пов'язаних iз заходами по лiквiдацiї пожежi; 

- перевiрити ввiмкнення системи оповiщення про пожежу; 

- забезпечити дотримання правил технiки безпеки працiвниками, якi беруть участь у 

лiквiдацii пожежi; 

- у разi необхiдностi знеструмити iнститут, за винятком систем протипIожежного 

захисту; 

- перекрити газовi комунiкацiї, зупинити систему вентиляцii у сумiжних примiщеннях 

та вжити iнших заходiв, якi спрямованi на запобiгання розвитку пожежi; 

- одночасно з гасiнням поrкежi органiзувати евакуацiю та захист матеріалшьних 

uiнностей; 

- у разi необхiдностi викликати iншi аварiйно-рятувальнi служби; 




