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Перевірено 

Керівник підрозділу 

 з охорони праці ЖАТФК 

__________О.СІВЧЕНКО 

                                                                                                                                                                                            

І Н С Т Р У К Ц І Я 

для працівників та студентів коледжу 

про порядок дій на випадок виникнення пожежі на об’єктах коледжу. 

 

Працівники виробничого оберту (ділянки), студенти агротехнічного коледжу, 

помітивши пожежу (ознаки горіння) повинні: 

1. Негайно підняти тривогу, через студентів, працівників навчального закладу, що 

знаходяться в гуртожитках, навчальних корпусах, аудиторіях, лабораторіях, 

виробничих майстернях та інших місцях,звуковим сигналом, дзвінком (безперервно 

один довгий і два коротких). 

2. Одночасно, негайно сповістити про випадок пожежі: 

а) Аварійно-рятувальну пожежну службу управління надзвичайних ситуацій м. 

Житомира (номер телефону для виклику 101) вказати при цьому адресу, кількість 

поверхів, місця виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

б) Директора агротехнічного коледжу по телефону 26-24-06; 

в) Заступника директора по АГЧ по телефону 26-24-06; 

г) Чергового по навчальному корпусу №1 по телефону 25-85-11. 

3. Негайно сповістити сторожів навчального закладу, чергових гуртожитків про 

пожежу, для своєчасної організації евакуації людей, винесення матеріальних 

цінностей. 

4.Здійснити в разі необхідності відключення електроенергії в мережі,де виникла 

пожежа (за винятком систем протипожежного захисту). 

5. Сторожам коледжу, чергових гуртожитків продублювати дії пункту №1, 

організувати евакуацію людей згідно поетапного графіку евакуації людей з аудиторій, 

гуртожитків та інших приміщень. 

6. Сторожам коледжу, черговим гуртожитків до прибуття пожежних підрозділів 

організувати гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів 



пожежогасіння, скориставшись послугами працівників навчального закладу та 

студентів. 

7. Покласти обов’язки за своєчасну евакуацію мешканців з секцій та кімнат на 

старост поверхів, чергових гуртожитків, в аудиторіях на викладачів навчальних груп. 

8. Організувати зустріч підрозділів аварійно-рятувальних служб управління 

надзвичайних ситуацій, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі. 

9. В разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медицини 

катастроф - 103, аварійну газову службу - 104, тощо). 

10. Усі евакуйовані з будівлі студенти, перевіряються відповідно до списку журналу 

навчальної групи, студентів які знаходяться в гуртожитках по списках поселення в 

кімнати. 

11. Заступнику директора по АГЧ та інженер по охороні праці постійно проводити з 

завідувачами гуртожитків, працівниками коледжу інструктаж з правил пожежної 

безпеки під розписку. 

12. Завідувачам гуртожитків проводити обов’язкові інструктажі з правил пожежної 

безпеки під розписку з студентами та іншими особами, які проживають в гуртожитках. 

 

Підготував керівник  

структурного підрозділу              ___________________   __________________ 
                                                               (прізвище ініціали)                                            (підпис) 

 

 

«__»_________20___року 

   


