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Додаток 7 
 

УГОДА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
Сторони колективного договору, з однієї сторони, представник роботодавця в 

особі ректора університету і, з другої сторони, представник трудового колективу - 
голова профспілкової організації уклали цю угоду про перелік та забезпечення 
фінансування заходів з охорони праці. 

1. Перелік заходів з охорони праці. 
1.1.До кінця кожного поточного року уточнювати та узгоджувати перелік 

робочих місць із шкідливими умовами праці і протягом наступного року провести їх 
атестацію, за умовами праці. 

Термін виконання – протягом дії колективного договору. 
 

1.2. Забезпечити освітленість в читальних залах і книгосховищах, а також 
постійно підтримувати зовнішнє освітлення корпусів університету та прилеглої 
території на рівні, згідно з нормами ДБН В.2.5.-28-2006.  

1.3. З метою забезпечення теплового режиму і раціонального використання 
теплової енергії у навчальних корпусах і гуртожитках здійснити поетапне 
впровадження системи регулювання теплової енергії. 

Термін виконання – протягом 2017-2019 рр. 
 

1.4. Періодично проводити перевірку комплектності пожежних кранів в усіх 
корпусах і гуртожитках університету. В разі необхідності – доукомплектовувати їх. 

Термін виконання протягом дії колективного договору. 
 

1.5. Утримувати у належному стані контури заземлення у всіх приміщеннях 
університету, а в корпусах, де вони відсутні - змонтувати. Періодично перевіряти їх 
електричний опір. 

Термін виконання – протягом дії колективного договору. 
 

1.6. Під час виконання ремонтів навчальних корпусів та гуртожитків замінювати 
внутрішню електромережу на п’яти- і трипровідну згідно з вимогами Правил 
улаштування електроустановок. 

Термін виконання – 2017-2019 рр. 
 

1.7. Обладнати приміщеня університету з підвищеною пожежонебезпечністю 
автоматизованою протипожежною сигналізацією. 

 Термін виконання : 2017-2019 рр. 
  

1.8. Постійно здійснювати контроль за станом вогнегасників лабораторій та 
приміщень, де використовується (зберігається) газове та електрообладнання і паливо-
мастильні матеріали  

.  Термін виконання : 2017-2019 рр. 
 

1.9. Систематично проводити дератизацію та дезинсекцію у навчальних, 
побутових та виробничих приміщеннях і гуртожитках університету.. 

  Термін виконання : 2017-2019 рр. 
 

1.10. Змонтувати нові та реконструювати наявні вентиляційні системи і пристрої 
для кондиціювання повітря в навчальних корпусах. 

Термін виконання - до 01.10.2017 р. 
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1.11. Щорічно визначати та затверджувати перелік робіт із підвищеною 
небезпекою у структурних підрозділах університету згідно з затвердженим Державним 
комітетом України з нагляду за охороною праці переліком робіт, для виконання яких 
потрібне щорічне спеціальне навчання, перевірка знань та медогляд. 

      Термін виконання : 2017-2019 рр. 
1.12. Адміністрації допускати до роботи в діючих електроустановках у 

навчально-дослідних господарствах НУБіП України під час стажування та керівництва 
виробничою практикою викладачів і майстрів виробничого навчання лише за умови 
присвоєння їм групи з електробезпеки не нижче третьої відповідно до п. 2.1. Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

      Термін виконання : 2017-2019 рр. 
 

1.13. При створенні нових навчальних лабораторій з електротехнічних 
дисциплін з метою запобіганню ураженню людей електричним струмом улаштовувати 
у них підлогу із матеріалів з високими електроізоляційними властивостями та 
встановлювати пристрої захисного вимикання.  

      Термін виконання : 2017-2019 рр. 
 

1.14. Завершити роботу щодо обладнання книгосховищ філій бібліотеки 
вентиляційними системами. 

 Термін виконання - до 01.10.2017 р. 
 

1.15. Постійно закуповувати літературу та нормативно-правові документи з 
питань охорони праці. 

Термін виконання – 2017-2019 рр. 
Ця угода чинна на весь час дії колективного договору, є його додатком і 

невід'ємною частиною. 
 

Проректор з навчально-науково-виробничих 

питань і адміністративно-господарської 
діяльності 

 В. Іщенко 

Голова профкому  Р. Тарасенко 
 


