
Правила 

безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки  в студентських гуртожитках 

студмістечка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

Загальні правила поведінки. 

      Безпека життєдіяльності в закладі ґрунтується на свідомому і сумлінному 

виконанні правил. Під час знаходження в гуртожитку потрібно усвідомлювати 

наслідки своїх дій, щоб не створити небезпечну ситуацію, виробивши відчуття 

особистої безпеки та безпеки оточуючих, розуміти те , що безпека, перш за все, 

залежить від кожної людини, її ставлення до навколишнього середовища та 

інших людей. 

Жителі гуртожитку зобов’язані: 

- виконувати вимоги з безпеки життєдіяльності, передбачені відповідними 

правилами та інструкціями, дотримуватись дисципліни; 

- вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами 

пожежогасіння, знати місця їх розташування; 

- завжди утримувати вільними евакуаційні шляхи, нічим не захаращувати; 

-  берегти обладнання, інвентар, матеріали, бережливо ставитись до майна; 

сумлінно дотримуватись гігієни, санітарних норм; 

- забезпечувати своєчасне прибирання приміщень; 

- не сидіти на підвіконниках відкритих вікон, не бігати в коридорах; 

- не підходити близько до внутрішніх балконів та не перехилятись через них, 

не спускатись перилами сходів; 

- не допускати грубощів, образ, застосування протиправних дій у вирішенні 

конфліктних ситуацій до оточуючих; 

- не приносити небезпечні предмети (газові балончики, ріжучі, колючі, 

вибухові, вогненебезпечні предмети, петарди тощо); 

- не палити. 

Вимоги пожежної безпеки в гуртожитках: 

- кожен житель гуртожитку зобов’язаний знати і точно виконувати правила 

пожежної безпеки, а при виникненні пожежі виконувати правила щодо виходу 

в безпечне місце від вогню; 

У гуртожитку та на прилеглій території забороняється: 

- палити і розкидати запалені сірники, застосовувати у приміщеннях відкритий 

вогонь (паяльні лампи, факели тощо); 

 - улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та 

кабелі. 



- користуватися електропобутовими приладами та нагрівальними приладами 

(холодильниками, телевізорами, електроплитами в кімнатах, мікрохвильовими 

печами, кип’ятильниками, тощо) без погодження з особою відповідальною за 

пожежну безпеку гуртожитку – завідувачем гуртожитку; 

- вмикати до розетки більше одного електроприладу; 

- обгортати лампи електроосвітлення легкозаймистими матеріалами; 

- зберігати  в кімнатах пожежонебезпечні легкозаймисті  та горючі речовини і 

матеріали, улаштовувати в кімнатах різноманітні складські приміщення; 

- заставляти евакуаційні двері або люки меблями, тощо. 

 

Особисту відповідальність за стан пожежної безпеки і рівень 

протипожежного захисту в гуртожитку несе завідувач гуртожитку: 

- забезпечує своєчасне виконання заходів щодо протипожежної безпеки, 

запропонованих органами ДСНС, а також передбачених наказами ректора; 

- контролює дотримання мешканцями гуртожитка протипожежного режиму; 

- організовує своєчасне прибирання сміття, відходів будівельних та інших 

матеріалів. Забороняє розведення вогнищ, спалювання сміття, листя, сухої 

трави на прилеглій території; 

- забезпечує вільний доступ і під’їзд до будівель пожежних машин , пожежних 

кранів тощо; 

- слідкує за справністю та укомплектованістю внутрішніх пожежних кранів 

пожежними рукавами і стволами. Забезпечує зберігання означених засобів 

пожежогасіння в замкнутих і опечатаних шафах. Організовує їх технічне 

обслуговування та один раз на 6 місяців проводить випробування рукавів 

шляхом пуску в них води під тиском з реєстрацією результатів перевірки у 

спеціальному журналі обліку технічного обслуговування; 

- не менш ніж 2 рази на рік здійснює випробування засобів оповіщення про 

пожежу про що робить відповідні відмітки у тому ж журналі; 

- забезпечує вільними і відкритими для евакуації евакуаційні виходи: проходи, 

коридори, тамбури, тощо; 

- контролює щоб двері (люки) дахів і інших технічних приміщень 

(електрощитових, насосних, складів, бойлерних, вентиляційних камер, складів, 

комор, тощо) були постійно замкнені на замок. Ключі від замків зберігаються 

на вахті і при необхідності можуть бути отримані у будь який час доби. На 

дверях означених приміщень обов’язково   наявність назви приміщення та 

місце зберігання ключів; 

- не допускає використання в приміщенні гуртожитку нагрівальних приладів з 

відкритими нагрівальними елементами (камінів, електроплит, кип’ятильників, 

тощо); 



- вивішує у належних місцях обов’язкові наказуючі та вказівні знаки з 

пожежної безпеки, на кожному поверсі – план евакуації людей на випадок 

пожежі; 

- проводить з працівниками навчання, перевірку знань, інструктажі з пожежної 

безпеки в терміни, передбачені нормативними документами, оформляє 

інструктажі в журналі; 

- несе відповідальність за оснащення гуртожитку первинними засобами 

пожежогасіння згідно зі встановленими нормами; 

- дозволяє виконання електрозварювальних та газозварювальних та інших 

пожежонебезпечних робіт лише з письмового дозволу директора студмістечка; 

- забороняє використання легкозаймистих і горючих рідин під час прибирання 

приміщень гуртожитку; 

- у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших 

електроприладів слід негайно знеструмити їх і вжити необхідних заходів щодо 

приведення до пожежонебезпечного стану. 

- у випадку виникнення загорянь, пожежі керує їх гасіння, евакуацією людей 

та майна. 

У разі виникнення пожежі негайно повідомити про пожежу за номером 101 і 

необхідно вказати адресу гуртожитку, кількість поверхів будівлі, місце 

виникнення пожежі  та черговому пожежної охорони університету, а також 

директору студмістечка і діяти за його вказівками. 

Мешканці гуртожитку зобов’язані: 

- знати і дотримуватися правил внутрішнього розпорядку в студентських 

гуртожитках ХНУ імені В.Н. Каразіна; 

- вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами 

пожежогасіння, знати місця їх розташування; 

- знати і виконувати  правила користування електричними та газовими 

плитами, електроприладами; 

- не залишати без нагляду електричні та газові плити на період приготування 

їжі; 

- залишаючи кімнату, необхідно вимкнути світло, зачинити вікна, фіранки, 

здати ключ від кімнати черговому гуртожитка; 

- про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти черговому 

гуртожитка; 

- БЕЗПЕРЕШКОДНО надавати представникам адміністрації університету, 

завідувачу гуртожитку можливість перевірки санітарно-гігієнічного стану. 

Евакуація мешканців гуртожитку проводиться згідно з планом евакуації, який 

повинен бути на кожному поверсі та по всіх блоках. 

 



При виявленні запаху газу в приміщенні необхідно: 

- повідомити про витік газу до газової служби за номером 104; 

- до прибуття працівників газової служби вимкнути всі газові прилади та 

провітрити приміщення; 

- не користуватися відкритим вогнем; 

- не вмикати і вимикати електричні прилади; 

- активно допомагати адміністрації гуртожитку в дотриманні правил пожежної 

безпеки у всіх приміщеннях гуртожитку, особливо в кімнатах проживання. 

     Заходи щодо запобігання можливих аварій та наявні засоби 

пожежогасіння та їх використання. 

    Основними засобами щодо попередження аварії в гуртожитку це чітко знати 

і виконувати Правила розпорядку, дотримання норм і правил з охорони праці, 

електро-, пожежної безпеки, постійний контроль за їх виконанням 

мешканцями гуртожитку. 

    Засобами пожежогасіння в гуртожитку: 

- вогнегасники порошкові, які знаходяться у спеціально відведених місцях, 

позначених надписом; 

- пожежні крани укомплектовані гайками, які перевірені та розміщені на 

кожному поверсі блоків. 

    Крім цього до засобів пожежогасіння відносяться відра, які 

використовуються для вологого прибирання приміщень гуртожитку. 

      При виникненні пожежі в гуртожитку необхідно пам’ятати, що 

електропроводку яка горить, дозволяється гасити тільки порошковими чи 

вуглекислотними вогнегасниками.   

        Правила користування вогнегасниками викладені на корпусах 

вогнегасників. 

 

Обов’язки та дії працівників (мешканців) гуртожитку у разі 

виникнення пожежі  

 

У разі виникнення пожежі (ознак горіння): 

- негайно повідомити про пожежу пожежно - рятувальну службу України 

за номером 101 і необхідно вказати адресу гуртожитку, кількість поверхів 

будівлі, місце виникнення пожежі  та черговому пожежної охорони 

університету, завідувачу гуртожитку, а також директору студмістечка і діяти за 

його вказівками. 

- вжити заходів (по можливості) щодо оповіщення та евакуації людей, 

гасіння або локалізації пожежі з використанням наявних вогнегасників та 

збереження матеріальних цінностей. 



- організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби України, 

надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі. 

- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби 

(медичну, газорятувальну). 

 

      При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря надати домедичну 

допомогу потерпілому. 

       Одночасно з наданням домедичну допомоги необхідно викликати швидку 

медичну допомогу за телефоном 103 або відправити потерпілого до най- 

ближчої медичної установи. 

Повідомити завідуючого гуртожитка про те, що трапилось. 

 

 

 


