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IНСТИТУТ БIООРГАНIЧНОi
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ПОЛОЖЕННЯ

Про органiзацiю роботи з поrкежноТ
безпеки

1. Загальнi положення.
Основним завданням органiзацii роботи з пожежноi безпеки (лалi ПБ) с розробка

заходiв щодо запобiгання пожежам та впровадження цих заходiв для забезпечення безпеки
прачiвникiв у разi виникнення пожежi.

Безпека працiвникiв повинна бути забезпечена:
- конструктивними рiшеннями булинкiв та споруд для забезпечення швидкоi ева-
куацii люлей у разi пожежi:
- забороною використання горючих матерiалiв для оздоблення cTiH. стелi. пiдлоt и

на шляхах евакуацiТ;
- постiйним утриманням у належному cTaHi шляхiв евакуацii та первиtlних засобiв
пожеяtогасiння, швидке та чiтке оповiщення спiвробiтникiв у разi пожежi, наяв-
Hicr ь належних попереджувал ьн и х знакiв:
- контроль з боку адмiнiстрацii за неlхильним дотриманням yciMa спiвробiтниками
Iнстиryту встановленого протипожежного режиму;
- органiзацiя та систематичне проведення протипоrкежноi пiдготовки ycix спiвро-
бi гн и KiB lнституту:
- дii адмiнiстрацii Iнституту. керiвникiв пiдроздiлiв та ycix спiвробiтникiв tlo опо-
вiщенню, евакуацii людей та матерiальних цiнностей, умiнню працювати з вогнега-
сниками повиннi вiдпрашьов1 ваlись на слецiальних занятlях не рiдше одного разу
на piK.
Усе це можливе тiльки у разi знання cBoii посадових обов'язкiв з пожежноi безпеки

та чiткого ix виконання особами, вiдповiда,цьними за пожежну безпеку та протипояtеяtний
стан lнституту.

2.Щиректор Iнстиryry
У вiдповiдностi до дiючого зzжонодавства дирекlор несе персональн5, вiлповiлаль-

HicTb за стан пожежно'i безпеки в Iнститутi.
2.1. !иректор Iнституту повинен:

- забезпечувати свосчасне та якiсне виконання проrипожежних заходiв у процесi
експлуатацii Iнституту ;

- видiляти кошти на виконання протипожежних заходiв, придбання необхiдного

устаткування та первинних засобiв пожежогасiння;
- встановити в Iнститутi суворий протипожежний режим, контролювати його вико-
наЕня;
- створити в Iнститутi пожежно-технiчну комiсiю, добровiльну пожежну охороЕу та
контролювати iх роботу;
- органiзовувати систематичне проведення протипожехiноi пiдготовки та вiдпрацю-
вання планiв евакуацii людей у разi займання;

Rь;к



- органlзовувати навчання та перевiрку знань спiвробiтниками нормативно-
правових akтiB з питань пожежноi безпеки;
- органiзовувати розробку iнструкцiй з IIБ;
- забезпечувати технiчне обслуговуванвя та постiйне пiдтримання у справному c.Ia-
Hi систем протипожежного захисту Iнституту.

2.2. ,Щиректор своiми наказал,tи:
- встановлюе коло осiб, якi мають право включати систему екстреного оловiщення
та встановлювати порядок оповiщен ня:
- встановлюе лорядок та строки проходження протипожежного iHcTpyKTaltyl
- встановлюе склад,ЩПО та ПТК;
- призначас вiдповiда,тьних з ПБ пiдроздiлiв, примiщень, обладнання та ус,гатку-
ваяня, складiв, булинкiв та споруд, територii Iнституту;
- Еризначае вiдповiдальних за справний стан та експлуагацiю пожежнот автомати-
ки, протипожежЕого водопостачання;
- встановлюс гранично допустиму кiлькiсть ЛЗР та ГР у примiщеннях лабораторiй;
- встановлюе порядок проведення вогневих робiт.

3. Засryппик директора з загальних питань.
. ЗаступниК директора з зага'ьЕиХ питань несе особисту вiдповiдальнiсть за органi-

зацiю та впровадження заходiв пожежноi безпеки в Iнститутi, Забезпечуе оперативне ви-
рiшення поточних питань щодо ПБ Iнституту.

у своiй роботi керусться дiючим законодавством та нормативно-правовими актами
з ПБ. а також повинеЕ:

- забезпечити виконання протипожежн их заходi в,
- не рiдше одного разу на piK органiзовувати заняття по оповiщенню, вiдпрацюван-
ню yciMa пiдроздiламИ IнститутУ лiй у разi поrкежi, евакуацii людей та MaTepia,rb-
них цiнностей;
- розробляти та затверджувати iнструкцii для пiдроздiлiв та служб Iнституту з ПБ,
знайомити з ними спiвробiтникiв;
- не рiлше одного разу на piK органiзовувати та llрOводити навчirння la перевiрку
знань посадовими особами та керiвниками пiлрозлiлiв норма tи вно-правових akTiB з
питань ПБ, закрiплення навичок роботи з вогнегасниками та первинними засобшtи
пожежогасiння;
- органiзовувати раз на три роки навчання посадових осiб з питань ПБ у рекомен-
дованих Президiею НДНУ навчацьних заIсrIадах;
- органiзовувати роботу ПТК (головою якоi BiH являеться), ЩПО;
- забезпечувати yci пiдроздiли Iнституту засобами ложежогасiння;
- представляти до заохочення спiвробiтникiв, якi беруть активну участь у rrрOtsе-
леннi проти пожежних за.ходiв;
- контролювати дiяльнiсть оренд}точих органiзацiй щодо неухильного виконання
ними ycix вимог укладенОi 1тоди rra оренлу примiщень;
- органiзовувати проведення заходiв по протипожежнiй агiтацiI га пропагандi ш_rя-
хом офорvлення проти пожежних куточкiв:
- здiйснюватИ контролЬ за цiльовиМ використанням кош,liв. lапланованих дJIя про-
ведення протипожежних заходiв;
- персонапьно проводити семiнари та iнструктажi з керiвниками пiдроздiлiв та
служб по впровадженню та дотриманню заходiв ПБ;
- складати технiчну документацiю- заявки- розрахунки на лроведення заходiв з ПБ;
- при проведеннi протипожежних заходiв погоджувати свою роботу з директором
iнституту та СПБ.



4. Начальник служби пожежноi безпеки.
Начальник слуllсби пожежноi безпеки керуе fiожежно-профiлактичною роботою ко-

нтролюе додержання правип, норм, iнструкцiй з ПБ, встановленого в iнститутi протипо-
жежвого ре)шму та пiдпорядковуеться безпосередньо директору iнституту.

У своiй роботi керусться Кодексом цивiльного захисту УкраiЪи,нормативно-
правовими актами з ПБ, ППБУ та iншими нормативними документами

Начальник СПБ зобов'язаний:
4.1 Розробляти разом з ПТК протипоrкеrкнi заходи, слрямованi на:
- встановлення в iнститутi сувороrо протипожежнOго режиму;
- усунення причин та умов. якi можуть викликати займання або пожеяtу;
- створеннЯ умов дJUI локаJIiзацii займання, евакуацii людей та майна;
- забезпечення своечасного виклику пожежноi частини.

4.2 Здiйснювати огляд службових. лабораторних, складських, iнших примiщень та
споруд, територii iнституту та вимагати негайного усунення виявлених порушень та
ппБу
4.3 Контролювати:

* виконання приписiв перевiряючи органiзацiй та своечасне надання звiтiв про усу-
нення вия влен их недолiкiв;
- виконання правил ПБ при проведеннi вогневих робiт;
- дотримання yciMa спiвробiтНиками iнструкЦiТ з ПБ, протипоже}кного режиму;- наявнiсть, справний стан та боеготовнiсть засобiв пожежогасiння в пiдроздiлах,
за збереження та експлуатацiю яких вiдповiдае керiвник пiдроздiлу,
- проведення протипожежних iнструктажiв, пожежно-технiчного MiHiMply, веден-
ня журналiв iHcTpyKTax<iB з ПБ;
- зберiгання лзр. гр на складах та у пiлроздiлах iнсrитllу. дотримання деннот но-
рми зберiганнЯ ЛЗР та ГР, затвердженоЮ директором iнституту.

4.4 Проводити вступний iнструктаж з ПБ з yciMa особами, що приймають на роботу
постiйво або тимчасово, практикантаN{и, а також полtежно-технiчний MiHiMyM a оaЬбurr.
якi проводять пожежонебезпечну роботу (електрики, газоелектрозварники, робiтники
складiв та iH.).

4.5 Брати участь у cTBopeHHi i керiвничтвi пiдготовкою членi [ПО.
4.6 Вести документацiю з ПБ.
4.7 Брати участь у розслiдуваннi причин займань та пожеж.
4.8 ПроводитИ навчання та перевiркУ знань спiвробiтниками нормj правил, iHcTpyK-

цiй з ПБ, застосування первинних засобiв пожежегасiння.
4.9 Входити до скJIаду ПТК та брати участь у i-i роботi.
4.10 Вносити на розгляд директору пропозицi'i про необхiднiсть обговорення на оле-

ративнiй нарадi стосовно посилення ПБ iнституту.
4.11 ПрО випадкИ займаrrь, пожеж, серйозних порушень протипожежного ре}t(иму

негайно сповiщати директора та заступника директора з загальних питань, УС НАНУ.
{ержпожнаглял- !ержнаглялохорон прачi.

4.12 Не допускатИ використаннЯ побутовиХ електронагрiвапьних приладiв у лабора-
торiях.

4.1з Не допускати палiння в примiщеннях та на територii iнституту.
4.14 Начальник СПБ мае право:
- проводитИ перевiрку протИпожежЕогО стану iнституту в любий час,
- готувати письмовий припис з зазначенням cTpoKiB його виконання;
- складати протоколи на спiвробiтникiв, винних у порушеннi правил та вимог ПБ;
- вимагати вiд керiвникiв пiдроздiлiв та Служб розробки та вивчення з працюючи-
ми iнструкцii з ПБ;
- забороняти пiсля погодження з директором ведення робiт, якi проводяться з ло-
р\ шен ням ви vог з П Б;



5. Головний енергетик
головний енергетик несе персональну вiдповiдальнiсть за протипожежний стан та

безпечнУ дiю усього енергогосподарства Iяституту.
Головний енергетик зобов'язаний:
- разом З керiвника-пли пiдроздiлiв та служб розроб:rяти лравила безпечноi експлуа-
тацii електрообладнання та електроустановок;
- складатИ графiкИ планово-попереджувальних peMoHTiB та профiлактичноi перевi-
рки усього електрообладнання, не долускаючи експлуатацii несправного електроо-
бладнання та електроустаIiовок;
- забезпечувати yci електроустановки засобами захисту (дiелектричнi килимtки, за-
хиснi щитки та рукавичi та iH.;
- вести жypHaiJ,I для фiксацii перевiрок та виявлеIlих несправностей електрооблад-
нання;
- проводити у вiдповiдностi до птЕЕС (ПУЭ) замiрiв опору iзоrrяцii та справного
стан) ]аземлюючих пристроiв:
- припиняти роботу несправного устаткування, складаючи акт та повiдомляючи про
це директора, заступника директора з загальних питань;
- органiзовувати сво€часне розслiдування випадкiв займання у ел9ктроустановках
та розробляти заходи щодо попередження таких випадкiв;
- очолюва]и iнсrигутськ5 комiсiю ло навчанню ra перевiрчi знань щодо безпечноi
експлуатацi'i електроустановок та обладнання1 контролювати строки проведення
таких заходiв;
- брати участЬ не рiдше одного разУ в KBapTzuI у комплексних перевiрках с.гану eJle-
ктробезпеки Iнституту.

б. Головний MexaHiK
головний MexaHik Iнституту несе персона!'ьну вiдловiдальнiсть за пожежну безпе-

ку механiчноi частини виробничого обладналня, газового та балонного .оarrодuрaruu, 
"о-допостачання.

Головний MexaHiK зобов'язаяий:
- шляхом планово-попереджувальних peMoHTiB (у вiдповiдностi до складеного та
затвердженого графiка) та профiлактичних оглядiв устаткування, приладiв забезпе-
чувати iх пожежну безпеку;
- персонмьнО вести журнzrЛ облiку вогневих робiт. вилавати наряли. лоп5ски на Тх
проведення га вести jx контроль:
- припиняти по актах роботу облалнання, подzlльша експлуатацiя якого може rrриз-
вести до виникнення пожежi. Письмово повiдомляти про це заступЕика дирекIOра з
загальних питаЕь.

7. Головний бухгалтер
Зобов'язаний:
- складати кошторис видаткiв на заходи з пожежноi безIlеки за поданням начальни-
ка СПБ;
- забезпечуватИ фiнансування протипожежних заходiв.

8. Зав. вiддiлом кадрiв
Зобов'язаний:
- визначати вiдповiдно до штатного розпису iнституту перелiк посад, лри призна-
ченнi на якi працiвники зобов'язанi проходити навчаlIня та перевiрку ouoi a nr-
тань пожетtноТ беiпеки та порядок Тх провелення;
- не допускати до роботи (стажування) осiб, якi не пройшли вступний iнструктаж з
пожежнот безпеки.



9. Керiвники пiдроздiлiв та служб.
Вiдповiдальнiсть за пожежну безпеку вiддiлiв, лабораторiй, наукових груп, служб,

склалiв несуть персонaulьно iх керiвники.
Керiвник повинен:

opt анiзуваr и проведення первинного- повторного. лозапланового та цiльового iH-
cr руктажiв з ПБ. фiксувати iх у спечiальному журналi:
- розробитИ iнструкцiЮ з пожежноi беЗпеки (враховуючи специфiку роботи пiдроз-
дiлу), яка затвердяrуеться директором Iнституту, ознайомити . пЪоr,iдп..rп*;
- проводити навчання та перевiрку знань пожежно- технiчного MiHiMyMy;
- не допускати до роботи осiб, якi не пройшли протипожеп<ний iнструктаж, навчан-
ня та перевiрку знань з ПБ та пожежно-технiчний MiHiMyT,r;
- забезпечувати не),хильне дотримання встановленого протипожежного режиму но-
рмативно-прzвових aKTiB та iнструкцiй з ПБ;
- слiлкуватИ за безпечниМ станом примiurень. контролюВаtи безпечнi лiю. справний
стан обладнання та TepMiHoBo вживати заходiв щодо усунення виявлених несправ-
ностей. якi можу,l ь привес ги до займаtlь;
- розроб,ляти та контролювати виконання заходiв по полiпшенню протипожежного
стану пiдроздiлу;
- забезлечити безпеку проведення технолоl iчних лрочесiв:
- контролювати безпечне, вiдповiдно до денноi норми зберiгання та використання
ЛЗР, ГР та вибJхонебезпечних речовин;
- слiдкувати за тим, щоб пiсля закiнчення робочого дня, електроустановки були ви-
MKHeHi, робочi мiсця та примiщення приведенi в налеяtний стан;
- забезпечитИ наявнiстЬ необхiдлIоi кiлькостi первинних засобiв пожежогасiння, ор-
ганiзувати навчання та практичнi заняття ло оволодiнню технiкою роботи з вогне-
гасникаJ\4и;
- забезпечити збереження справного стану та готовностi до роботи засобiв пояtеже-
гасiння, зв'язку, пожежноТ сигналiзацii;
- призначати вiдповiдальних за пожежнУ безпеку пiдроздiлу, кожного примiщення,
за роботу у лругу змiну, вихiднi та святковi днi, контролювати ik роботу.

Персонапьну вiдповiдальнiсть за забезпечення безпеки виконання робiт по окремим
темам, роботам несуть ix безпосереднi керiвники груп. На керiвника групи ,rо*пuдuar"aо,

- нагляд за справним станом, безпечною дiею та правильним застосуванням облад-
нання, комунiкацiй, пристроТв та робiт у лабораторiях;
- забезпечення правильноi експлуатачii та ефективноi роботи витяжних шаф;
- проведенвя щоденного оперативного контролю стану ПБ у лабораторiях, iHcTpy-
ктажу та навчання безпечним методам роботи ycix lrрацюючих пiд його керiвницт-
вом;
- органiзацiя робочого мiсця та забезпечення безпеки при виконаннi робiт, недо-
пущення захаращеностi у лабораторiяч:
- обов'язкове проведення цiльовоrо iнструктажу з записом в журналi iHcTpyKTa-
жiв на робочому мiсцi та особиста присутнiсть при проведеннi йбп""о 

""б".п.-чних робiт;
- перевiрка справного стану засобiв пожежогасiння.

Зав. лаб., провiдний н.с., с.н.с., м,н.с. - керiвниК робiт повиннi негайно зупинити
oKpeMi лабораторнi установки та обладнання, продо"*a""" роботи ва яких може .rp"auaa-
ти до пожежi_ про шо негайно сповiстити директора. начальника СПБ. керiвника пiлрозлi-
лу. Вiдсторонити вiд роботи осiб, що порушили або не виконали правила та iнструкцii з
пБ.

10. Вiдповiдальнi за ПБ прп роботi у II змiну, вихЦнi та святковi днi.
Вiдповiдальний зобов'язаний проводити роботу у суворiй вiдповiдностi до iHcTpy-

кшiй з ПБ та нор\lати вно-правови х aKTiB.
Вiдповiдальний повинен:
- здiйснювати контроль за дотриманням правил та iнструкцiй з ПБ працюючими;



- припиняти роботу на обладнаннi у разi загрози вибJху або займання, сповiстив-
ши лро це керiвника пiдроздiлу;
- у разi займання визвати пожежну охорону, вжити заходiв по забезпеченню безпе-
ки людей, сповiстити адмiнiстрацiю та керувати гасiнням пожежi до прибуття по-
жежноi охорони.

11. Вiдповiдальний з ПБ пiдроздiлу.

. !ля здiйснення контролю за виконанням вимог iнструкцiй нормативно-правових
aKTiB з ПБ безпосередньо в пiдроздiлi та на робочому мiсцi наказом дrр.пrора np".nu"u-
ються вiдповiдальнi за ПБ у пiдроздiлi та безпосередньо у кожному примiщеннi lнституту,
якr повиннl:

_ не допускати до роботи наукових спiвробiтникiв, допомiжний персонал, iHrKeHe-
piB, TexHiKiB, робiтникiв та службовцiв, якi не пройшли iHcTpyKTarK з ПБ;
- органiзовувати заняття по вивченню пожежно-технiчного MiHiMply, iнструкцiй та
нормативllо-правових документiв з ПБ з працiвниками;
- слiдкувати, щоб по закiнченню роботи старанно прибирапись робочi мiсця, вино-
силось смiття, вимикаJIись газо-! електро-, водопоg.[ачання ;- слiдкувати за дотриманням спiвробiтниками протипожежного режиму та правил
ПБ при експлуатацii обладнання:
- забезпечувати справний сlан та посгiйн1 гоlовнiсть до використання засобiв по-
хtежегасiння, зв'язку;
- вЕосити в журнал оперативного контролю обов'язковi для виконання заходи та
зауважеIiня з ПБ, вести контроль за iх виконанням.

12. Обов'язки робiтникiв i службовцiв.
Yci спiвробiтники iнституту проходять протипожежну гriдготовку з метою вивчеFIня

правил, нормаТивно-правовиХ aKTiB, iнструкцiй з ПБ та придбання навичок роботи з tlep-
винними засобами пожежогасiння у разi займання, пожежi.

Протипожежна пiдготовка спiвробiтникiв включае в себе iнструктажi, навчання та
перевiркУ знань пожежно-технiчного MiHiMyMy, норм та iнструкцiй з ПБ.

Кожний працюючий в iнститутi, незаJIежно вiд посади, яку BiH обiймас, повинен:
кожний прачюючий в iнститутi, незалежно вiд посади, яку BiH обiймае, повинен:
- чiтко знати i дотримуватись вимог нормативно-правових aKTiB, iнструкцiй, пра-
вил ПБ, встановленого в Iнститутi протиIrожежного режиму;- Не доOуска] и лiй та порушень lехнологiчного процесу- якi можуть при]вести до
вибду. зай vан н я- пожежi;
- вмiти користуватись первинними засоба-пли пожежогасiння;
- Ее допускатИ палiннЯ у примiщенняХ та на територiТ iнституту (палити тiзtьки у
спецiал ьно вiдведен и х та обладнаних мiсчях.1:
У разi займання кожен спiвробiтник зобов'язаний:
- негайно повiдомити начfulьника СПБ, пожежну охорону, одночасно сповiстивши
керiвника пiдроздiлу;
- вжити заходiв до евакуацii людей та майна;
- знеструмити обладнання, викJIючити венти:rяцiю;
- приступити до гасiння первинними засобами, якi е у примiщеннях, лабораторiях;
Особи, виннi у порушеннi правил ПБ в залежностi вiд характеру порушення та його

наслiдкiВ несуть дисципЛiнарну, адмiнiСтративнУ або кримirrмiНу uiдrrовiдалu"iсть у вiд-
ловiдностi до чивного зzжонодавства.

1З. Черговий охорояець.
Щля постiйного контролю за ПБ Iнституту У лругу змiну, нiчний час, вихiднi та свя-

TKoBi днi черговий охоронець повинен:
- при прийняттi чергування перевiрити наявнiсть та справний стан засобiв пожежо-
гасiння;
- пiд час чергування перiодично обходити Iнститут та прилеtлу територiю;



- при виявлеЕнi порушень правил ПБ необхiдно TepMiHtrBo припинити порушення,
погодивши cBoi дii з безпосереднiм керiвником або у разi його вiдсутностi з кимось
з адмiнiстрацii ( заступником директора з загмьних питань);
- не дозволяти корист}ва]ись вiлкритиv Bot нем ) приviщеннях та на rериrорiй Iя-
ституту;
- забезпечувати вiльний доступ на сходи, проходи, проiъди, доступ до засобiв по-
rкежогасiння, евакуацiйних шляхiв та виходiв (чiтко знаючи розмiщення ключiв вiд
них);
- при виявлення займання в Iяститутi вночi, вихiднi, овятковi днi TepMiHoBo викли-
кати за телефоном 101 пожежну оYоронуl сповiстивши безпосереднього керiвника
та адмiнiстрацiю за списком (лиректора iнституту, заступника директора з загаль-
них lтитань, службу ПБ, керiвника вiддiлу охорони, начальника !ПО).. При викли-
ку пожежноТ охоронИ необхiднО чiтко вказати адресу IнститутуJ пояснити характер
займання, номер свого телефону. прiзвище директора Iнс,l.итуту та свос;
- до прибуття ложеiлtникiв вжити необхiлних заходiв щодо його лiквiдацii:
- забезпечити зустрiч пожежникiв перед входом та провести ix до мiсця пожелti.

l4. Порядок дiй при пожежi
14.1. ПрИ виявленнi пояtежi (ознакИ горiння ) TepMiHoBcr викликати по}кежllу охо-
рону за тел.101] одночасно сповiстивши безпосереднього керiвника та адмiнiстра-
цiю за списком (лиректора iHcTlrTlT1. заст}пника дирекrOра з загаJIьних питань,
службу ПБ, керiвника вiддiл). охорони. начапьника flПО). Оповiщення про пожежу
здiйснювати по селектору.
Викликаючи пожежну охорон\. необхiдно вказати:
- адресу Iнституту;
- кiл bKicTb поверхiв бlлiв.ri:
- viсце виникнення та характер лоiкетli:
- обстановку на пожежi;
- наявнiсть людей;
- номер cBol о rелефону. поса.]ч. прiзвише:
l4.2. До прибугтя поrttежноТ oxopoHlt:
- органiз5 вати евакуацiю лю_tей:
- вжити необхiдних заходiв до гасiння (лока-пiзацii ) пожежi.

15. Посадова особа, що прпбула на мiсце пожежi.
посадова особа, що прибула на мiсце пожежi зобов'язана:
- перевiрити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повiдомлення), поiн-
формувати про полiю директора iHcr и tr гу:
- у разi загрози життю людей негайно органiзувати евакуацiю, використавши для
цього yci наявнi сили та засоби;
- вивестИ за межi небезпечноТ зонИ ycix працiвникiВ, Що не задiянi у лiквiдацii по-
жежi
- припинити роботи в Iнститутi KpiM робiт, пов'язаних iз заходами по лiквiдацii
пожеrкi;
- перевiрити ввiмкнення системи оповiпцення про пожежу;
- забезпечити дотримання правил технiки безпеки працiвниками, якi беруть участь
у лiквiдацii пожежi;
- у разi необхiдностi знеструмити iнститут, за виняткOм оистем протиIIожежного
захисту;
- перекрити газовi комунiкацiТ, зупинити систему вентиляцii у сумiжних лримi
щеннях та вжити iнших заходiв, якi спрямованi на запобiгання розвитку полtежi;
- одночасно з гасiнням поrкежi органilуваги евакуацiю та за\ист rtаtерiальних uiн-
ностей;
- у разi необхiДностi викликатИ iншi аварiйно-рятувальнi слутtби;
- забезпечити безперешкодний доступ пожеrкноi охорони на територiю об'скта;



- органiзувати зустрiч пiдроздiлiв пожежноi охорони. вкiвавши найблиrкчий шлях
до мiсця займання, розташування вододжерел (пожежного гiдранта);
- пiсля прибуття пожежного пiдроздiлу керiвництво лiквiдацiсю пожежi tlерехо-
дить до Його керiвника. адмiнiстрацiя та технiчний персонал Iнсти,гуту повиннi
консультувати особу, що керу€ гасiнням пожежi, щодо технологiчних особливостей
об'екта.

Начапьник СПБ ЛогвirI В.В.

Вiзи
Юрисконсульт


