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Н азва дій П орядок і послідовність
П осада, П ІБ, відповідальної 

особи

1. П овідомлення про пожежу Н егайно повідомити про пож еж у оперативно-рятувальну службу 
цивільного захисту за телефоном 101. При цьому необхідно назвати 
адресу об ’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, характер та  м ісце 
виникнення пожежі, обстановку, наявність лю дей, а також  повідомити 
своє прізвищ е;
- якщ о поряд є ручний пожежний сповіщ увач, привести його в дію 
натисканням  на кнопку;
- гучним голосом сповістити: «Тривога! Терм інова евакуація!»;
- сповістити керівництво Коледжу, повідомити чергового охоронця за 
телефоном;
- за необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби 
(медичну, газорятувальну тощо)

П ерш а особа, яка виявила ознаки 
надзвичайної ситуації (пожежі або 
загоряння)

2. П ідготовка до евакуації Н егайно і спокійно оголосити (повідомити) всьому персоналу 
Коледж а про необхідність терм інової евакуації з усіх приміщ ень, 
використовую чи систему оповіщ ення будинку (за наявності). 
П еревірити, чи відкриті всі двері евакуаційних виходів та виходи до 
зовніш ніх сходових кліток

Д иректор, заступники директора, 
завідувачі відділень і голови 
циклових комісій

3. Евакуація студентів із 
будівлі, що загорілася, 
порядок евакуації при різних 
варіантах

У сіх студентів слід виводити назовні через евакуаційні виходи 
(коридори та сходові марші) згідно з планом евакуації.

Викладачі, персонал Коледжу



4. Звіряння евакуйованих із 
будівлі лю дей за списками

Усі евакуйованих із будівлі студентів перевіряю ть за наявними 
поіменними списками груп (за ж урналом обліку занять).

П ри евакуації прож иваю чих в гуртож итку за списками проживаю чих 
у кімнатах гуртожитків.

Н аявність/відсутність працівників здійсню ється керівниками 
структурних підрозділів згідно зі списками структурних підрозділів.

У  разі виявлення відсутності когось із студентів або працівників, 
негайно з ’ясовую ть, хто та де бачив його (її) востаннє, і передаю ть цю 
інформацію  представнику оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту, яка прибула до місця виклику.

Керівництво, викладачі Коледжу

5. Розміщ ення евакуйованих 
студентів у пунктах

У денний час студенти евакую вані з навчального корпусу групами 
розм іщ ую ться у навчальних корпусах і/або будівлях де немає 
осередків вогню  (за адресою вул. В. Чорновола, 243). 
У нічний час меш канців гуртож итку евакую ю ть до будівлі (за 
адресою вул. В. Чорновола, 243).

Керівництво, викладачі Коледжу

6. Гасіння загоряння або 
осередку пожежі до прибуття 
оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту

1. Знеструмити будинок Коледжу.
2. Н егайно організувати гасіння пожежі із застосуванням первинних 
засобів пож еж огасіння (вогнегасників) та (за потреби) внутріш ніх 
пож еж них кран-комплектів."1

Директор, відповідальна особа з 
питань цивільного захисту, 
персонал

7. Евакуація матеріальних 
цінностей

Я кщ о немає безпосередньої загрози, організувати евакуацію  
м атеріальних цінностей, згідно із заздалегідь розробленим планом 
перш очерговості евакуації, а також  евакую вати печатку, ш тампи, 
готівку, яка є в касі, обліково-бухгалтерську документацію , розробки, 
докум енти тощо.

Керівники структурних підрозділів, 
персонал Коледжу та відповідальна 
особа з питань цивільного захисту

8. Зустріч оперативно- 
рятувальної служби 
цивільного захисту

М ісце зустрічі - біля в ’їзду на територію  Коледжу по вул. Чіковані або 
ж вул. В. Чорновола, 243 (якщо загорання відбувається в 
гуртожитку). Лю дина, яка зустрічає службу має інформувати 
керівника оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, який 
прибув за викликом, про таке:
- чи є в будинку лю ди, яким загрожує пожежа, скільки їх, де

Черговий сторож, сторож- 
охоронець, або особа, яка 
призначена для зустрічі 
оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту



орієнтовно вони знаходяться;
- м ісце, де виникла пож еж а (загоряння);
- яке (які) приміщ ення горить (горять), куди може розповсю дитися 
вогонь та  дим;
- де розташ овані пож еж ні гідранти.

------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------—--------------------------------------------------------и ....  .

1 Гасіння пожежі організовується негайно від моменту її виявлення. Й ого проводять працівники К оледж у не зайняті евакуацією
студентів. Д ля цього використовую ть усі наявні засоби пожежогасіння.

РОЗРОБЛЕНО
Заступник директора з навчальної 

роботи таперспективного розвитку 
( ^ \  /щ О- Л. Проценко

УЗГОДЖЕНО
Юрисконсульт

В. В. Чустрак

“  2 0 £ р .а Ц _____ 2 0  (С р .


