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ІНСТРУКЦІЯ № 5 
Про порядок дій персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої 

евакуації людей на випадок пожежі в приміщеннях будівель 
1. Інструкція призначена для організації безпечної та швидкої евакуації людей із 

будівлі в разі пожежі. 

2. Алгоритм дій при виявленні пожежі або ознак загоряння (задимлення, запаху 
гару): 

2.1. Повідомлення та оповіщення про пожежу: 
• після виявлення або отримання повідомлення про пожежу негайно повідомити 

про це пожежну охорону за номером 101. При цьому слід назвати адресу об’єкта, вказати 

кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність 
людей, а також повідомити своє прізвище; 

• увімкнути ручний оповіщувач сигналу пожежної сигналізації; 
• негайно оповістити про пожежу керівництво університету та весь персонал, що 

знаходиться в будівлі, про пожежу. 

2.2. Підготовка до евакуації: 
• зупинити всі роботи у приміщеннях; 

• усунути перешкоди на шляхах евакуації, зокрема – шляхом тимчасового зняття 
частини конструктивних елементів турнікетів на центральному виході; 

• зачинити відчинені віконні отвори; 

• зачинити двері з кабінетів та коридорів у сходові клітини (після  звільнення їх від 
персоналу); 

• при необхідності вимкнути електроенергію з метою запобігання поширення 
пожежі або особистої безпеки осіб, що здійснюють гасіння пожежі; 

• вимкнути електроживлення побутової, комп’ютерної та іншої офісної техніки, 

освітлення в кабінетах; 
• організувати евакуацію людей насамперед із поверху, де виникла пожежа, а також 

поверхів, що розташовані вище; 
• використовувати запасні виходи відповідно до схем евакуації. 
2.3. Евакуація людей: 

• одягнутись, взяти особисті документи та речі; 
• негайно найкоротшим шляхом вивести мешканців та співробітників з усіх 

приміщень будівлі через визначені найближчі евакуаційні виходи: не задимлені коридори, 
виходи і сходові клітки; 

• загальну евакуацію мешканців та персоналу з будівель проводити за вказівкою 

керівництва. У разі прямої загрози безпеці людей – евакуацію проводити негайно, не 
очікуючи вказівок; 

• забезпечити організовану евакуацію, запобігати виникненню паніки; 
• в разі виявлення задимлення або інших випадків неможливості використовувати 

для евакуації сходову клітину, безпечним шляхом добратись до іншої сходової клітини; 

• в ході евакуації не залишатися на інших поверхах, виходити з будівлі назовні – у 
внутрішній двір; 

• не скупчуватися та без потреби не зупинятися на шляхах евакуації; 
• відвести евакуйованих на безпечну відстань від будівлі, що горить, зібрати 

евакуйованих у внутрішньому дворі.  

Увага! Не допускається проведення евакуації матеріальних цінностей одночасно з 
евакуацією людей. 

2.4.   Звірка евакуйованих за списком: 
• збір евакуйованих (шикування) по структурних підрозділах у внутрішньому 

дворі; 
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