
У НАС БЕЗПЕЧНО!
Команда Mercure Kyiv Congress зробила все можливе та неможливе, щоб наші 

гості були під надійним захистом та відчували себе якомога безпечніше.

Вашій увазі – всі заходи безпеки, передбачені у готелі Mercure Kyiv Congress,
ресторані Cosmopolite та Mercure Congress Centre.



СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ

Працює голосова система 
сповіщення гостей та персоналу 

готелю у всіх приміщеннях 
загального користування 
(рецепція, лобі, ресторан, 

коридори на всіх поверхах, 
конференц-приміщення, сходи) 
та у номерах (поверхи з п’ятого 

по дев’ятий)



ОБЛАДНАНІ УКРИТТЯ

У готелі Mercure та ТРЦ Сosmo Multimall 
обладнано декілька укртиттів для достатньої 

кількості людей. 

Укриття мають зручний підхід, запас питної 
води та харчування.

- Блок В, укриття в паркінгу UltraMarket
Блок С, підземний паркінг, -2 поверх

Також в безпосередній близькості до готелю 
обладнані муніципальні укриття (вул. Олекси 

Тихого, ст.м. Шулявська тощо)



ІНФРАСТРУКТУРА

Готель Mercure обладнаний системою 
альтернативного електропостачання та 

потужною системою вентиляції. 

Всі номери та приміщення загального 
користування оснащені датчиками диму та 

системою пожежогасіння.

Плани евакуації гостей розміщені у всіх 
номерах готелю та у публічних зонах.



ПЕРСОНАЛ ГОТЕЛЮ

Всі співробітники готелю пройшли  тренінги та 
навчання з правил поводження у надзвичайних 

ситуаціях, надання домедичної допомоги 
тощо.

Співробітники рецепції при поселенні 
повідомляють кожному гостю про 

місцезнаходження укриттів та надають коротку 
інструкцію з правил поведінки під час тривоги.

Готель знаходиться під посиленою охороною 
власної служби безпеки.

Готель Mercure Kyiv Congress має величезний 
досвід прийняття журналістських груп 

провідних світових видань та міжнародних 
державних та гуманітарних місій – як в 

довоєнний час, так і в період збройної агресії. 



БЕЗПЕКА ДІЛОВИХ ЗАХОДІВ 

Команда Mercure також дбає про безпеку 
учасників заходів, що проводяться у готелі та у 

залах Mercure Congress Centre. 

У всіх приміщеннях Конгрес Центру працює 
система голосового сповіщення. 

Всім відвідувачам заходів надається 
коротка інструкція щодо заходів безпеки та 

розташування укриттів. 

Учасники заходів під час повітряних тривог у 
супроводі координаторів та служби охорони 

оперативно переміщуються в обладнані 
укриття. 



БЕЗПЕКА ГОСТЕЙ MERCURE – ПОНАД УСЕ!

Усі описані вище заходи дають можливість гостям готелю Mercure, ресторану Cosmopolite та 
учасникам заходів у Mercure Congress Centre перебувати у максимально можливій безпеці.

Віримо в Перемогу! 
Очікуємо на повернення до нормального життя якнайскоріше!


