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ІНСТРУКЦІЯ  № 109 

дій у разі виникнення (виявлення) пожежі 

 

Ця Інструкція поширюється на усіх працівників Київського університету 

імені Бориса Грінченка  (далі – Університет), встановлює порядок дій у разі 

виникнення пожежі. 

1. У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожен працівник зобов’язаний: 

 негайно повідомити про це за телефоном 101, вказавши 

місцезнаходження об’єкта, кількість поверхів будинку, місце виникнення 

пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє 

прізвище; 

 вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння 

(локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження 

матеріальних цінностей; 

 про пожежу  повідомити керівника підрозділу та чергового охоронця; 

 у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби. 

2. Посадова особа, що прибула на місце пожежі, зобов’язана: 

 перевірити, чи викликана Оперативно-рятувальна служба цивільного 

захисту (продублювати повідомлення), довести подію до відома керівництва 

Університету; 

 у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування 

(евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби; 

 видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з 

ліквідуванням пожежі; 

 припинити роботи в будинку, крім робіт, пов’язаних із заходами щодо 

ліквідації пожежі;   

 здійснити, у разі необхідності, відключення електроенергії (за винятком 

систем протипожежного захисту), зупинення ліфтів, зупинення систем 

вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком 

пристроїв протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють 

запобіганню розвитку пожежі та задимленню будинку; 

 перевірити включення оповіщення людей про пожежу; 

 організувати зустріч підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для 



 

 

під’їзду до осередку пожежі та в установці техніки на зовнішні джерела 

водопостачання; 

 одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист 

матеріальних цінностей; 

 забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь у 

гасінні пожежі. 

3. З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинно бути 

забезпечено безперешкодний доступ їх на територію об’єкта, за винятком 

випадків. 

4. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів посадові особи та 

персонал, зобов’язані брати участь у консультуванні керівника гасіння пожежі 

з приводу конструктивних і технологічних особливостей об’єкта, де виникла 

пожежа, прилеглих будівель та пристроїв. 
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