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Про посилення протипожежної безпеки 
на об’єктах НУБіП України

З метою недопущення пожеж у навчальних корпусах, студентських 
гуртожитках та виробничих підрозділах, підтримання безпечної експлуатації 
об’єктів НУБіП України

НАКАЗУЮ:

1. Директорам навчально-наукових та науково-дослідних інститутів, 
коледжів, деканам факультетів:

- забезпечити неухильне виконання наказу Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Головного управління ДСНС 
України від 15.08.2016 р. № 974 «Правил пожежної безпеки для навчальних 
закладів та установ систем освіти України»;

- організувати і провести пожежно-технічне обстеження закріплених 
об’єктів і прилеглої до них території до 02.08.2021 р.;

- провести позаплановий протипожежний інструктаж з усіма 
працівниками, які перебувають у підпорядкуванні під розпис у журналі до
02.08.2021 р.

2. Відповідальним за справний стан електроустановок та електромереж, 
додатково перевірити їх на відповідність вимогам по улаштуванню 
електроустановок та правил користування електропристроями. Виявлені 
порушення усунути в найкоротші терміни.

3. Відповідальним за справний стан пожежного водопостачання провести 
перевірку стану внутрішніх протипожежних водогонів в навчальних корпусах, 
гуртожитках та виробничих приміщеннях НУБіП України на предмет цілісності 
водогону, комплектності, відповідності проектній документації та 
несанкціонованих включень. Виявлені порушення усунути др 02.08.2021 р.

4. Комендантам навчальних корпусів, завідувачам студентських 
гуртожитків:

- організувати та провести очищення територій, горищ і підвалів 
корпусів, гуртожитків та інших приміщень від виробничих відходів, 
ящикотари, списаних меблів, сторонніх горючих предметів;

- перевірити наявність покажчиків розташування пожежних гідрантів;
- закрити на запори двері горищ і підвалів та систематично контролювати 

їх стан. Ключі зберігати на вахті з відповідними написами;
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- евакуаційні проходи та виходи тримати не захаращеними, не зачиняючи 
на замки, у коридорах на шляхах евакуації заборонити зберігання меблів та 
інших сторонніх речей (постійно);

- провести позаплановий протипожежний інструктаж з усіма 
працівниками та мешканцями гуртожитків під розпис у журналі.

Контролювати:
- стоянки автотранспорту біля підходів та під’їздів до пожежних 

гідрантів;
- використання та зберігання на робочих місцях, у кімнатах гуртожитків 

електронагрівальних приладів для обігріву приміщень, приготування їжі та з 
іншою метою (окрім приміщень спеціально відведених та обладнаних для 
цього), а також залишати без нагляду увімкненими в електромережу 
комп’ютери, телевізори та інші електропобутові прилади

5. Заборонити:
5.1 Використання на робочих місцях та у кімнатах гуртожитків трійників, 

перехідників, подовжувачів, кустарно виготовлених (не промислового 
виробництва), які не відповідають вимогам правил улаштування 
електроустановок, прокладати електричну проводку безпосередньо на горючій 
основі, користуватись електричними світильниками зі знятими ковпаками 
(розсіювачами), холодильників та телевізорів без погодження з відділом 
головного енергетика, залишати без нагляду будь-які електроприлади 
ввімкненими в розетку, користуватися несправними та пошкодженими 
побутовими електроприладами.

5.2 Використання пожежного інвентарю не за призначенням.
5.3 Спалювання сміття, виробничих відходів та горючих матеріалів на 

території.
5.4 Паління у навчальних корпусах, студентських гуртожитках та інших 

приміщеннях, територіях (крім спеціально облаштованих місць) і застосування 
відкритого вогню.

6. Відділу пожежної безпеки:
- організувати та провести практичні навчання (із використанням 

модельованого вогнища) з використання первинних засобів пожежогасіння;
- постійно контролювати пожежно-технічний стан об’єктів університету.
7. Вимоги наказу довести до відома керівників усіх структурних 

підрозділів НУБіП України. - ■ *

8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально- 
науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності.


