
Міністерство освіти і науки України

Н АЦ ІО Н АЛ ЬН И Й  УНІВЕРСИ ТЕТ Б ІО РЕ С У РС ІВ І  
П РИ РОДО КО РИ СТУВАН НЯ УКРАЇНИ

Н А К А З
" ^ ^ ____ 2021 р. Київ №

Про протипожежну безпеку у 
осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.

З метою недопущення пожеж у навчальних корпусах, студентських 
гуртожитках та виробничих підрозділах, підтримання безпечної експлуатації 
об'єктів базового закладу НУБіП України в осінньо-зимовий період
2 0 2 1 - 2 0 2 2  р р .

НАКАЗУЮ :

1. Відповідальним особам за протипожежний стан, призначеним наказом 
НУБіП України від 03.02.2021 р. № 80 «Про призначення відповідальних осіб 
за протипожежний стан», відповідно до п. 5 розділу І «Правил пожежної 
безпеки для навчальних закладів та установ систем освіти України», 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 р. 
№ 974, п. 2 розділу II «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених 
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 р. № 1417:

- організувати і провести пожежно-технічне обстеження в приміщеннях, 
на об'єктах і прилеглих до них територіях, закріплених за посадовими особами 
НУБіП України, визначити заходи щодо усунення порушень Кодексу 
цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, «Правил 
пожежної безпеки для навчальних закладів та установ систем освіти України», 
приписів Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

- 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»;

-  о р г а н і з у в а т и  т а  п р о в е с т и  очищення територій, горищ і підвалів 
корпусів, гуртожитків та інших приміщень від виробничих відходів, 
ящикотари, списаних меблів, сторонніх горючих предметів (постійно);

- при снігопаді організувати очищення підходів до пожежного інвентарю, 
пожежних гідрантів та утримувати їх вільними від снігу та наледі;

- закрити на запори двері горищ і підвалів навчальних корпусів та 
гуртожитків і систематично контролювати їх стан. Ключі зберігати на вахті з 
відповідними написами (постійно);

- евакуаційні проходи та виходи тримати не захаращеними, у коридорах 
на шляхах евакуації заборонити зберігання меблів та інших сторонніх речей
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(постійно), при наявності людей у приміщеннях двері евакуаційних виходів 
замикати лише на внутрішні запори, які відкриваються зсередини без ключа;

- провести повторний протипожежний інструктаж з усіма працівниками 
університету та мешканцями гуртожитків під розпис у журналі інструктажів з 
питань пожежної безпеки.

2. Заборонити:
- ставити автотранспорт на проїздах і проходах до будівель, споруд, в 

місцях розташування пожежних вододжерел (постійно);
- використання холодильників та телевізорів без погодження з відділом 

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

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

- використання на робочих місцях та у кімнатах гуртожитків саморобних 
трійників, перехідників, подовжувачів (без дотримання державних стандартів і 
норм) які не відповідають вимогам Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, прокладати електричну проводку безпосередньо 
на горючій основі, користуватись електричними світильниками зі знятими 
ковпаками (розсіювачами) (постійно);

- використання пожежного інвентарю не за призначенням (постійно);
- влаштовування на території звалищ горючих матеріалів (обрізане гілля 

дерев, зібране опале листя, суха трава, відходи обробки деревини та інше);
- спалювання сміття, виробничих відходів та інших горючих матеріалів на 

території;
- тютюнопаління (крім відведених та спеціально облаштованих місць на 

території) у навчальних корпусах, студентських гуртожитках, службових, 
виробничих та інших приміщеннях і застосування на території відкритого 
вогню.

3. Відділу головного енергетика:
- контролювати стан електромереж, проводити замір опору ізоляції і 

перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та 
електроустановок від короткого замикання, надійності заземлення в навчальних 
к о р п у с а х ,  г у р т о ж и т к а х  т а  інших підрозділах базового закладу НУБіП України 
відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. При виявленні порушень відключити споживачів від 
електромережі, порушення усунути а результати перевірки записати у 
спеціальному журналі обліку технічного обслуговування, скласти акт.

4. Завідувачам гуртожитків та комендантам навчальних корпусів:
- постійно контролювати наявність, комплектність та технічний стан 

первинних засобів пожежогасіння. Перевіряти житлові кімнати (кабінети та 
службові приміщення) на відсутність ввімкнутих електроприладів у період 
зимових канікул, різдвяних свят та при залишенні кімнат (кабінетів та 
службових приміщень) без нагляду на тривалий час з інших причин.



5. Відділу головного механіка:
- провести планову перевірку стану внутрішніх протипожежних водогонів 

в навчальних корпусах, гуртожитках та виробничих приміщеннях НУБіП 
України на предмет цілісності водогону, комплектності, працездатності насосів 
підвищувачів тиску (при їх наявності), відповідності проектній документації та 
несанкціонованих включень. Виявлені порушення усунути.

6. Відділу пожежної безпеки:
- забезпечити постійний контроль за дотриманням (виконанням) вимог 

законодавства у сфері пожежної безпеки та пожежно-технічним станом 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.

Ректор С. Ніколаєнко


