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Про посилення пожежної
безпеки та профілактики
пожеж в навчальних корпусах
та інших об’єктах університету

На виконання «Правил пожежної безпеки в Україні» та з метою посилення контролю
за протипожежним станом навчальних корпусів, та інших об’єктів університету а також
профілактики пожеж,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Деканам факультетів, директорам НДІ, керівникам структурних підрозділів
у термін до 26.04.2021 року.
1.1. Поновити розпорядження про призначення відповідальних осіб за
пожежну безпеку окремих будівель, споруд, кожного приміщення,
технологічного та інженерного устаткування в підпорядкованому йому
підрозділі.
1.2. Провести позапланові інструктажі з учасниками навчально-виховного
процесу та працівниками з питань дотримання вимог пожежної та
техногенної безпеки.
1.3. Вжити заходів, що гарантують безпечний стан робочих місць,
обладнання, приладів, інструментів.
1.4. Керівникам структурних підрозділів університету категорично
заборонити на всіх об’єктах університету у всіх структурних підрозділах
працівникам та особам які навчаються:
 експлуатацію кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі
експлуатації втратила захисні властивості ізоляцією;
 використання побутових електрообігрівачів, побутової техніки та
електричних подовжувачів у навчальних і лабораторних приміщеннях
гуртожитках, кабінетах та інших приміщеннях університету;
 застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного
електронагрівального обладнання);
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 користування пошкодженими розетками, відгалужувачами та з’єднувальними
коробками, вимикачами та іншими електроприладами;
 паління у приміщеннях корпусів, інститутів, лабораторій, гуртожитків та на
прилеглих до університетських будівель територіях;
 використовувати коридори, горища технічні поверхи, приміщення
вентиляційних камер та електрощитових під виробничі дільниці та складські
приміщення.
Головному енергетику Олександру КРАВЧЕНКУ у термін до 01.04.2021 року
організувати перевірку стану електромережі у навчальних корпусах м-н Свободи,6;
м-н Свободи,4; вул. Мироносицька,1.
Керівникам всіх структурних підрозділів та проректору з безпеки та
охорони університету Володимиру ДОБРЕЛІ забезпечити наявність дублікатів
усіх ключів від приміщень що експлуатуються у термін до 01.04.2021 року.
Працівникам структурних підрозділів та підрядних організацій заборонити
самовільне підключення додаткового електрообладнання, проведення
ремонтних та зварювальних робіт без погодження зі службами головного
інженера університету.
Інженеру 1-ої категорії експлуатаційно-технічного відділу Борису ЛЯХНО, регулярно
проводити перевірки щодо запобігання використання нестандартного саморобного
електронагрівального обладнання з складанням Акту перевірки та надання його
проректору з адміністративно- господарчої роботи Володимиру ПАХАРЕНКО.
Інженеру 1-ої категорії експлуатаційно-технічного відділу Борису ЛЯХНО надати
методичну допомогу підрозділам щодо впровадження та виконання
протипожежних заходів.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з адміністративногосподарчої роботи Володимира ПАХАРЕНКА.
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