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Інструкція № 31 

щодо дій у випадку пожежі та нормативи евакуації людей з будівель 

 

1. Галузь застосування  

 Ця інструкція визначає вимоги щодо дій у випадку пожежі та евакуації 

людей з будівель і є обов`язковою для вивчення та виконання усіма тими, які 

перебувають на території та приміщеннях будівель університету.  

 

2. Кожна особа, яка виявила ознаки пожежі (горіння), зобов’язана: 
– зупинити усі види робіт в будівлі (приміщенні), сповістивши про 

виникнення пожежі голосом «ПОЖЕЖА» усіх присутніх навколо. 

– негайно повідомити про пожежу Державну пожежну охорону (номер 

телефону для виклику «101» та чергового по університету в залежності від 

місця пожежі за телефоном (048)799-50-80; (048)799-50-70, чергового по 

ОЦППП «Академія поліції» за телефоном (048)799-50-45. При цьому 

необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце 

виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також 

повідомити своє прізвище; 

– вжити заходів щодо евакуації людей з будівлі; 

– оцінити обстановку; 

–  здійснити заходи, що сприяють запобіганню поширення пожеж, 

знеструмити приміщення та/або апарати, дільниці, де сталося займання і 

кондиціонування повітря, максимально зменшити приплив повітря в 

приміщення де виникла пожежа і здійснюється її гасіння; 

–  приступити до гасіння пожежі від внутрішніх пожежних кранів (за 

наявності) та первинними засобами пожежогасіння з максимальною 

інтенсивністю подачі вогнезахисної речовини у площину пожежі залучаючи 

для цього усі наявні сили і засоби з дотриманням техніки безпеки; 

–  організувати зустріч підрозділів пожежної охорони забезпечити 

безперешкодний їх доступ до місця виникнення пожежі. У подальшому надати 

їм всебічну допомогу в гасінні пожежі; 

–  про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації повідомити 

посадову особу університету, що прибула за викликом першою на місце 

пожежі;   

Вищезазначені дії необхідно вживати одночасно, що досягається 

вивченням усіма працівниками та відвідувачами цієї інструкції, перевіркою 

знань та практичним відпрацюванням. 

 

3. Посадова особа, яка прибула на місце пожежі, зобов’язана: 
– перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС України (продублювати 

повідомлення), довести подію до відома ректора університету; 
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– здійснювати керівництво гасінням пожежі до прибуття пожежно-

рятувальних підрозділів. У разі загрози життю людей, негайно організувати їх 

рятування (евакуацію), використовуючи для цього всі наявні сили і засоби; 

– припинити навчальний процес та роботи в будівлі, крім робіт, 

пов’язаних із заходами щодо ліквідування пожежі; 

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

ліквідуванням пожежі; 

– здійснити за необхідності відключення електроенергії (за винятком 

систем протипожежного захисту), 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, установок 

пожежогасіння, протидимового захисту; 

– одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист 

матеріальних цінностей;  

– забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь 

у гасінні пожежі; 

–  організувати зустріч підрозділів ДСНС України, надати їм допомогу у 

виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі та в установці 

техніки на зовнішні джерела протипожежного водопостачання (пожежні 

гідранти, пожежні водойми, пожежні резервуари); 

- доповісти ректору про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації 

людей. 

Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрація та 

інженерно-технічний персонал університету, будинку чи споруди зобов’язані 

брати участь у консультуванні керівника гасіння пожежі з приводу 

конструктивних і технологічних особливостей об’єкта, де виникла пожежа, 

прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення сил та засобів 

університету до вжиття необхідних заходів, пов’язаних із ліквідацією пожежі 

та попередженням її поширенню. 

 

4. Дії щодо евакуації людей: 
– голосно (багаторазово) сповістити «ПОЖЕЖА!» людей, заходячи до 

всіх приміщень будівлі, де виникла надзвичайна ситуація; 

– відчинити повністю (усі створи) двері всіх евакуаційних виходів та за 

можливості щільно зачинити вікна; 

– якщо в приміщенні (коридорах) є дим, голосом вказувати напрямок 

евакуації людей «ВИХІД ТУТ»; 

– вжити заходи оповіщення людей: спочатку верхніх поверхів, потім 

нижніх. 

Гасіння (локалізація) пожежі первинними засобами пожежогасіння 

допускається на ранньому етапі виникнення пожежі, якщо немає загрози 

життю чи здоров’ю від небезпечних факторів пожежі. 

 

5. Для приведення вогнегасника в дію необхідно: 



3 
 

– взяти вогнегасник у встановленому місці за нерухомий важіль запірного 

механізму; 

– підійти до осередку пожежі на відстань 1,5-2 метри; 

– зірвати запірне кільце з пломбою; 

– направити раструб або гумовий шланг до осередку пожежі; 

– натиснути на важіль керування запірного механізму; 

– подати вогнегасячу речовину з периметру в середину джерела 

займання; 

– вогнегасячу речовину треба подавати до повної ліквідації полум’я; 

– якщо вогнегасник не спрацював або вогнегасяча речовина в ньому 

закінчилася, а пожежу не ліквідовано, необхідно використати інші 

вогнегасники чи підручні засоби пожежогасіння. 

4.1. Для гасіння пожежі на ранньому етапі його виникнення можуть 

використовуватись вогнегасники, вода, пісок, щільна тканина (кошма, 

брезент), вода від пожежних кранів, гідрантів тощо. 

4.2. При гасінні пожежі слід дотримуватися правил техніки безпеки, а 

саме: 

– не допускається гасіння електрообладнання під напругою водою та 

щільними тканинами; 

– допускається гасіння електрообладнання до 1000 В вуглекислотними 

або порошковими вогнегасниками; 

– при використанні води для гасіння пожежі в приміщенні, де виникла 

пожежа, слід попередньо вжити заходів щодо знеструмлення всього 

електрообладнання в приміщенні. 

 

6. Нормативи евакуації людей з будівель 
Виконання нормативу з евакуації особового складу, який знаходиться в 

підрозділі, за умовною командою (ввідною) «ПОЖЕЖА» проводиться до 

досягнення позитивних результатів – необхідного часу для виконання цих дій. 

У разі позитивних показників щодо евакуації особового складу керівник 

підрозділу проводить перевірки щодо евакуації не рідше одного разу на 

квартал, про що інформує фахівця пожежної безпеки ОДУВС. Евакуація 

людей відпрацьовується відповідно до планів евакуації як у денний, так і в 

нічний час доби, а також з урахуванням відсутності (у разі умовного 

задимлення) одного з евакуаційних виходів. 

Фахівець з пожежної безпеки та/або, відділом організації служби не рідше 

одного разу на півріччя проводяться контрольні перевірки евакуації людей з 

виставленням оцінок. За результатами перевірок подається інформація 

ректору університету. 

Оцінкою, що визначає результат виконання нормативу, є час, за який весь 

особовий склад, що знаходиться в підрозділі, покидає будівлю (від умовної 

команди «ПОЖЕЖА» – до доповіді про кількість людей). 

Час визначення результату для евакуації людей з підрозділу: 

6 хвилин – оцінка «відмінно»; 

8 хвилин – оцінка «добре»; 

10 хвилин – оцінка «задовільно». 
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При перевірці наявності та кількості людей після евакуації перевіряються 

особисті документи та одяг за сезоном. 

 

Фахівець з пожежної безпеки 

відділу матеріального забезпечення                       Віктор КИСІЛЬ 


