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Інструкція № 33 

добовому наряду щодо забезпечення безпечної  

та швидкої евакуації людей з будівель, гасіння пожежі  

в будівлях Одеського державного університету внутрішніх справ  
 

№ 

з/п 

Алгоритм дій Обов’язки відповідальних осіб,  

послідовність дій  

Відповідальні 

за виконання 

Примітки 

 

1. Повідомлення та 

оповіщення про 

пожежу чи 

загоряння у разі їх 

виявлення або 

виявлення ознак 

(задимлення,запах 

горіння або тління 

різних матеріалів, 

різке підвищення 

температури в 

приміщені тощо) 

1. Про виявлення пожежі чи загоряння  негайно повідомити 

Оперативно-координаційний центр Головного Управління 

ДСНС України у Одеській області (далі - ОКЦ) за номером 101.  

Приклад повідомлення ОКЦ: 

 «3а адресою вул. Успенська, 1 пожежа, явні ознаки 

задимлення частини  коридору 2-го поверху головного 3-х 

поверхового корпусу. У приміщеннях будівлі знаходяться люди. 

Повідомив старший добової зміни  Іванов І.І.».  
У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби; 

       

2. Негайно оповістити усіх присутніх в будівлі про пожежу: 

   Приклад оповіщення присутніх в будівлі голосом: 

«Тривога! Пожежа на 2-му поверсі адміністративного будинку. 

Термінове евакуювання усіх присутніх без виключення згідно 

схем евакуації та активних покажчиків! Місця збору за 

межами будівлі на тротуарі протилежної сторони дороги.  

Черговий по 

ОДУВС, 

старший 

добового 

наряду 

Перший, хто 

виявив ознаки 

пожежі або 

загоряння 

 

 

члени добової 

зміни 

 

 

черговий по 

 
 

Див. прим. 1* 
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№ 

з/п 

Алгоритм дій Обов’язки відповідальних осіб,  

послідовність дій  

Відповідальні 

за виконання 

Примітки 

 

 

- наявними засобами оповіщається увесь персонал, що знаходиться 

у будівлі, у якій виявлено пожежу (загоряння); 

 

- по внутрішній телефонній мережі структурні підрозділи, що 

розташовані у будівлі, в якій виникла пожежа, після підтвердження 

інформації про пожежу, по черзі, починаючи з верхнього поверху 

над пожежою. 

 

3. Запобігати виникненню паніки при виконанні алгоритму дії. 

ОДУВС, 

старший 

добової зміни  

 

 

члени добової 

зміни 

2. Підготовка до 

евакуації 

1. Усунути перешкоди на шляхах евакуації шляхом тимчасового 

демонтажу частини конструктивних елементів турнікету; 

 

2. Відкрити та зафіксувати назовні на всю ширину коробки дверні 

полотна усіх евакуаційних виходів; 

 

3. Закрити двері з кабінетів та з коридорів у сходові клітини після  

звільнення їх від персоналу та огляду (за спроможності); 

 

4. Запобігати виникненню паніки при виконанні алгоритму дії. 

 
 

члени добової 

зміни  

 

члени добової 

зміни  

 

Відповідальні 

за 

пож.безпеку 

члени добової 

зміни 

 

3. Евакуація 

персоналу 

1. Евакуацію розпочати в першу чергу з поверху, де виникла 

пожежа, а також поверхів, що розташовані вище над ним; 

 

2. Забезпечити організовану евакуацію співробітників з решти 

приміщень будівлі ОДУВС відповідно існуючим схемам евакуації, 

операючись на  вставлені вказівники напрямку руху;  

 

3. Забезпечити безпечність евакуації до місця збору на 

Начальники 

структурних 

підрозділів, 

відповідальні 

за пож. 

безпеку,   

 

члени добової 
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№ 

з/п 

Алгоритм дій Обов’язки відповідальних осіб,  

послідовність дій  

Відповідальні 

за виконання 

Примітки 

 

протилежному тротуарі дороги від будівлі ОДУВС. Здійснювати 

повний контроль над діями евакуйованих в місці збору; 

 

4. Запобігати виникненню паніки при виконанні алгоритму дії. 
 

зміни 

 

 

члени добової 

зміни 

 

 

 

 

Див. прим. 3* 

4. Звірка 

евакуйованих 

співробітників, 

курсантів і 

студентів за 

штатними 

списками 

1. Збір евакуйованих (шикування) на безпечному протилежному 

тротуарі адміністративної будівлі; 

 

2. Проведення поіменної звірки евакуйованих (складання 

списків). Виявлення працівників, що відсутні, встановлення їх 

можливого місця знаходження. Надання результатів звірки 

черговому по ОДУВС через члена добової зміни. 

Керівники 

структурних 

підрозділів з  

 членом 

добової зміни 

 

 

 

 

 

 

 

Див. прим. 4* 

5. Гасіння загоряння 

або осередку 

пожежі до 

прибуття 

оперативно-

рятувальної 

служби цивільного 

захисту 

1. З приміщення електрощитової примусово знеструмити будівлю 

університету по схемі аварійного відключення (витрата часу 3-5 

хв.);  

2. В підвальному приміщенні будівлі повним відкриттям засувки, 

включенням електричного насосу підсилювача, забезпечити 

робочий тиск в системі внутрішнього пожежного водогону 

(витрата часу 5-7 хв.); 

3. З застосуванням первинних засобів пожежогасіння 

(вогнегасників) та  внутрішніх пожежних кран-комплектів(за 

потреби), системи повітряно-пінного пожежогасіння майданчику 

гаражу до прибуття штатних підрозділів аварійно рятувальної 

служби здійснювати гасіння пожежі з дотриманням правил 

безпеки, де виконання таких робіт не несе прямої загрози життю і 

здоров’ю;  

4. Запобігати виникненню паніки при виконанні алгоритму дії;  

5. За наявності систем протипожежного захисту відстежити їх 

спрацювання. 

Старший 

добової зміни 

члени добової 

зміни  

 

 

 

Старший 

добової зміни 

члени добової 

зміни,  

 фах.з пож. 

безпеки по 

прибуттю. 

фах.з пож. 

безпеки по 

прибуттю. 
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№ 

з/п 

Алгоритм дій Обов’язки відповідальних осіб,  

послідовність дій  

Відповідальні 

за виконання 

Примітки 

 

6. Евакуація 

матеріальних 

цінностей  

1. Організувати евакуацію матеріальних цінностей з приміщень, 

де виконання таких робіт не несе прямої загрози життю і здоров’ю 

персоналу, в першу чергу: 

а) документів та матеріалів, що містять секретну і конфіденційну 

інформацію; 

б) наявної зброї; 

в) печаток і штампів; 

г) готівки; 

д) свідоцтв, актів, договорів, обліково-бухгалтерської та іншої 

службової документації; 

ж) неважких матеріальних цінностей, комп’ютерів і оргтехніки 

тощо. 

2. Місця зберігання матеріальних цінностей що евакуйовані з 

приміщень - внутрішня територія.  
   

Перший 

проректор 

ОДУВС разом 

з 

відповідальни

ми за 

протипожежн

ий стан 

структурних 

підрозділів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Див. прим. 6* 

7. Зустріч 

оперативнорятува

льної служби 

цивільного захисту 

Особа, яка зустрічає має інформувати керівника оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту, який прибув за викликом, 

про таке: 

а) чи є в будинку люди, яким загрожує пожежа, їх кількість, 

орієнтовне місцезнаходження;  

б) місце, де виникла пожежа (загоряння); 

в) яке (які) приміщення горить (горять), куди розповсюджується 

вогонь та дим;  

г) вказати місця аварійного знеструмлення та розташування 

пожежних гідрантів встановлених на водогонах внутрішніх 

територій. 

Старший за 

посадою який 

володіє 

повною 

інформацією 

на час 

прибуття КГП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Див. прим. 7* 

 

Примітка:  

1* - при цьому слід назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє 

прізвище. 
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3*  - Загальну евакуацію  персоналу з будівель ОДУВС проводити за вказівкою керівництва ОДУВС. У разі прямої загрози безпеці людей - евакуацію проводити 

негайно, не очікуючи вказівок. 
4*  - у разі виявлення відсутності будь-якого співробітника і не можливості зв’язатися з ним по мобільному каналу зв’язку, негайно з’ясувати, хто і де його востаннє бачив та 

поінформувати про це керівника гасіння пожежі. 
6*  - персонал не допускається до виконання робіт з евакуації матеріальних цінностей до приміщень, які охоплені пожежею, задимлені (евакуаційних вихід знаходиться поза 

межами видимості та/або спостерігаються забруднення повітря токсичними продуктами горіння), в них відбулось значне збільшення температури, спостерігаються зміни у 

поведінці будівельних конструкцій, має місце небезпека ураження електричним струмом. 

7*  - розпорядження членів щтабу пожежогасіння та керівника гасіння пожежі (КГП) для усіх осіб, що перебувають у зоні пожежогасіння та задіяних до ліквідації пожежі є 

беззаперечні до виконання. 

 

 

_________________________ __________ _______________________ 
  (посада керівника структурного підрозділу)         (підпис)             (ім’я, прізвище)  

 

ПОГОДЖЕНО: 
Фахівець з пожежної безпеки 

відділу матеріального забезпечення              Віктор КИСІЛЬ



 


