
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО УТРИМАННЯ 

ЕВАКУАЦІЙНИХ ШЛЯХІВ І ВИХОДІВ 

Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не 

захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації 

всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд. Кількість та розміри 

евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й планувальні 

рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів 

евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати протипожежним вимогам 

будівельних норм. 

Якщо евакуаційні виходи і шляхи евакуації з будівель, які є пам'ятниками 

архітектури й історії, неможливо привести у відповідність до вимог будівельних норм, 

то їх експлуатація дозволяється за наявності узгодженої проектної документації з 

органами державного пожежного нагляду відповідно до вимог чинних нормативно-

правових актів. 

 
 

Необхідний час евакуації – час з моменту виникнення пожежі, протягом якого 

люди повинні евакуюватися в безпечну зону без заподіяння шкоди життю і 

здоров'ю людей в результаті впливу небезпечних факторів пожежі.  

Відповідно до НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»: 

У разі розміщення технологічного, експозиційного та іншого обладнання у 

приміщеннях повинні бути забезпечені евакуаційні проходи до сходових кліток та 

інших шляхів евакуації відповідно до будівельних норм. Розміщення крісел в актових 

і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях повинно 

відповідати протипожежним вимогам будівельних норм. 

У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно розміщувати 

(дозволяється перебування) не більше 50 осіб. 



Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель 

(приміщень). Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення 

у разі одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік, а також у санвузлах, з 

балконів, лоджій, площадок зовнішніх евакуаційних сходів (за винятком дверей, що 

ведуть у повітряну зону незадимлюваної сходової клітки). При наявності людей у 

приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, 

які легко відмикаються. 

Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з масовим 

перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги і бути помірно 

небезпечними щодо токсичності продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну 

здатність (за ГОСТ 12.1.044-89) та відповідати групам поширення полум’я РП1, РП2 

(за ДСТУ Б В.2.7-70-98). 

Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі з поручнями, котрі не повинні 

зменшувати встановлену будівельними нормами ширину сходових маршів і площадок. 

На сходових клітках (за винятком незадимлюваних) дозволяється встановлювати 

прилади опалення, у тому числі на висоті 2,2 м від поверхні проступів та сходових 

площадок, сміттєпроводи, поверхові сумісні електрощити, поштові скриньки та 

пожежні крани за умови, що це обладнання не зменшує нормативної ширини проходу 

сходовими площадками та маршами. У незадимлюваних сходових клітках 

допускається встановлювати лише прилади опалення. 

Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші 

шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до 

вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок. Світильники 

евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування 

в будівлі людей. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні 

постійно освітлюватися електричним світлом (у разі наявності людей). 

Встановлені згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів 

будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів 

цивільного призначення» світлові покажчики «Вихід» необхідно постійно утримувати 

справними. У залах для глядачів, виставкових, актових залах та інших подібних 

приміщеннях вони мають бути увімкнуті на весь час перебування людей (проведення 

заходу). 


