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Про заборону курiння на об'€кгах
Нацiонального унiверситету
харчовж технологiй

Вiдповiдно до вимог Закону Укра.і.ни «Про заходи щодо попередженш та
зменшення вживання тютюнових виробiв i .і.х шкiдливого впливу на здоров'я
населення», затвердженого наказом вiд 22.09.2005 р. за №2899-IV (поточна
редакцiя станом на о 1.01.2021), наказу Мiнiстерства внутрiшнiх справ Укра.і.ни вiд
30.12.2014 р. №1417 «Про затвердження правил пожежно.і. безпеки в Укра®і.нi»,
заресстрованого в Мiнiстерствi юстицi.і. Укра.і.ни о5 березня 2015 р. за №252/26697,
наказу Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни вiд 15.08.2016 р. №974 «Про

затвердження Правил пожежно.і. безпеки для навчальни закладiв та установ
системи освiти Укра.і.ни», заресстрованого в Мiнiстерствi юстицi.і. Укра.і.ни
о8 вересня 2016 р. за №1229/29359, Правил внутрiшнього розпорядку
Нацiонального унiверситету харчових технологiй, статгi 175-1 КОдексу Укра.іОни

про адмiнiстративнi правопорушення, з метою запобiгання випадкiв пожеж

нАmзую:
1. Заборониги курiння тютюнових виробiв, елек1ронних сигарет, рiдин, що
використовуються в елек1ронних сигаретах, кальянiв, прис'гро.і.в для споживання
тютюнових виробiв без .і.х згоряння, (далi - тютюнови виробiв) у примiщеннях
Нацiонального унiверситету харчових технологiй (далi - Унiверситету) та
гуртожиткiв всiх типiв, що входягь в iнфраструктуру Унiверситету, та на його
територi.і. (за винятком спецiально вiдведени мiсць).

2. Визначити спецiально вiдведенi мiсця для курiння тютюнових виробiв на
територi.і. Унiверситету за адресами :

2.1. На територi.і. Унiверситету з навчальними корпусами за адресою
вул. Володимирська, буд. 68 (додаток 1):

- перед центральним входом в навчальний корпус «А», лiва i права сторона
зовнiшнього двору нижче сходiв;

- перед цен'1ральним входом в навчальний корпус «Ж», права сторона
зовнiшнього двору нижче сходiв;
- перед центральним входом в навчальний корпус «З», лiва сторона
внутрiшнього двору нижче сходiв.
2.2. На територi.і. студентського мiстечка:
2.2.1. Вулиця Велика Кша.і.вська, 92/98, гуртожиток №1, лiворуч вiд

центрального входу нижче сходiв (додаток 2);
2.2.2. Проспе№ Науки, 21, 1уртожиток №2,
лiворуч i праворуч вiд
центрального входу нижче сходiв (додаток 3);
2.2.3. Проспекг Науки, 23,1уртожиток №3, праворуч вiд центрального входу
нижче сходiв (додаток 4);
2.2.4. Проспект Науки, 36, гуртожиток №4, праворуч вiд центршьного входу
нижче сходiв (додаток 5);
2.2.5. Проспекг Науки, 26, гуртожиток №5, лiворуч вiд центрального входу
нижче сходiв (додаток 6);
2.2.6. вул. Анатолiя Петрицького, 12, гуртожиток №7, праворуч вiд
цешрального входу (додаток 7);
2.3. На територi.і. Навчального корпусу фiзичного виховання за адресою
проспекг Науки, 29-А (далi - Навчальний корпус), у внутрiшньому дворi, лiворуч
вiд центрального входу в Навчальний корпус (додаток 8);
2.4. В студентському таборi «Буревiсник», на територi.і. адмiнiстративних меж
Козинсько.і. об'сднано.і. територiально.і. 1ромади Обухiвського району Ки.і.всько.і.
областi, 32-й км Старообухiвсько.і. траси, у внутрiшньому дворi, праворуч вiд входу

в будинок сторожа (додаток 9);
2.5. В базi вiдпочинку «Бiлоберiзка», на територi.і. адмiнiстратившk меж
Бiлоберiзько.і. сiльсько.і. ради об'€днано.і. територiально.і. 1ромади Верховинського

району Iвано-Франкiвсько.і. областi, у внутрiшньому дворi, праворуч вiд входу в
будiвлю бази вiдпочинку (додаток 10).
3. дирекгорам iнститутiв, деканам факультетiв та керiвникам с'1руктурних
пiдроздiлiв:
- цей наказ довести до вiдома пiдлеглих працiвникiв та студентiв;
- вивiсити витяги з цього наказу на видимих мiсцях загального призначення

(на iнформацiйних стендах).
4. Комендантам навчальних корпусiв, гуртожигкiв, навчального корпусу
фiзичного вихованш, завiдувачу господарством студентського табору
«Буревiсник», завiдувачу господарством бази вiдпочинку «Бiлоберiзка» :

4.1. Визначенi мiсця для курiння обладнати вiдповiдними табличками
(знаками, написом) у виглядi крафiчного знаку з текстом такого змiсту: «М1СЩ

дЛЯ КУР11ШЯ. кур1шя шкодить вАшому здоров'ю. PLACE FOR SМОКINGо

SМОКmТG HARMS УОUR НЕАLТН» (додаток 11), встановити для недопалкiв урну або

попiльнищо з негорючих матерiалiв;
4.2. У мiсцях де курiнш заборонено (санвузли, коридори, сходи, горища,
пiдвали, i т. iн.), за необхiдностi розмiстити Iрафiчнi знаки про заборону курiння за
зразком i текстом такого змiсту: «КУР1ННЯ ЗАБОРОНЕНО. NO SМОКING.

кур1ння шкодить вАшому здоров'ю» (додаток 12);
4.3. На територi.і. унiверситету, студмiстечка, студентського табору
«Буревiсник», бази вiдпочинку «Бiлоберiзка», вiдокремлених та iнших структурних

пiдроздiлiв Унiверсшету за необхiдностi розмiстити Iрафiчнi знаки, без тексту, про
заборону курiння (додаток 13).

5. За курiння за межами спецiально вiдведених мiсць до працiвникiв та
студентiв застосовувати заходи дисциплiнарного впливу згiдно з чиним
законодавством Укра.і.ни.

6. Начальнику господарського вiддiлу, дирепору студентського мiстечка
довести наказ до вiдома керiвникiв стороннiх органiзацiй - орендарiв (забезпечити

копiями).
7.

Начальнику

вiддiлу

документального

забезпечення

унiверситету

Саверськiй С.Г. довести наказ до вiдома ycix с'1руктурних пiдроздiлiв.

8.
Начальнику
вiддiлу
рекламно-виставково.і.
та
iнформацiйно.і.
дiяльностi Цой Ю.М. розмiстити даний наказ на веб-сайтi унiверситету.

обою.
рек1.ор

О.Ю.Шевченко

Е,°дд4&4ГRЫ#ЕЕ2
Мiсце для курiння в районi розташування гуртожитку №1
(вул. Велика Кита.і.вська, 92/98)

Гуртожиток № 1

вхiд
сходи

Вулиця Велика Кита.і.вська

Позначення:
-місцедля курIння
-вулиця (дорога)

вт::а&кб#±о№н#
Мiсця для курiння в районi розташування гуртожитку №2
(Проспект Науки, 21)

Гуртожиток №2

вхiд

сходи

Проспект Науки

По3начення:
-місце для куріння

-дорога (вулиця, проспект)

сходи

#,ОдЩ:ПЖ8?4ЕЫЕ±

Мiсце для курiння в районi розташування Iуртожитку №1
(вул. Велика Кита.1.вська, 92/98)

Вулиця Велика Кита.і.вська

пгl
Гуртожиток №3

вхiд

I

Проспект науки

Позначення:

^ -мiсце для курIння
П -ВУЛИЦя (дорога)

сходи

l

^

#\одщ<ы3_бьЖШ

вх'д

сходи

^

вт::ааg±о№н#
Мiсце для курiння в районi розташування гуртожитку №5
(Проспект Науки, 26)

Проспект Науки

ГуРтоЖИТОК №5

Вулиця Оскольська

Позначення:

^

-мiсцедля курiння
-дорога (вулиця, проспект)

вТ::<а&Ка€±ЫgНЁЕ

Мiсце для курiння в районi розташування гуртожитку №7
(вуjт. Анатолiя Петрицького, 12)

niiii

вхiд

Гуртожиток №7

Позначення:
-місце для куріння

-дорога (вулиця, проспект)

вТ:д«а&К4#йО№НЗZ

Мiсце для курiння в районi розташування Навчального корпусу
Фiзичного виховання з плавальним басейном
(проспект Науки, 29-А)

Спорт. майданчик

Навчаjіьний
корпус фiзич-

ного виховання з
плавальним
басейном

Вутіиця Грабовського Павла

ПОзначення:

^ -мiсце для курiння

П -

дОРОга(вулиця,проспект)

#дГ:ПЕ@89ZЫ3Ё

Позначення:

^ -мiсце для курiння

П-дОРОГа(Вулишраса)

дв::а<тi&да±о№н#

Мiсце дjтя курiння в районi розташування бази вiдпочинку
«Бiлоберiзка»
(на територi.і. адмiнiстративних меж Бiлоберiзько.і.
сiльсько.і.
ради
об'сднано.і.
_
т
__._ _____._. _Е____=
Iвано-Франкiвсько.і. областi)

територiально.і. громади Верховинського

Пожижевська

i

а Верховину

Позначення :
А-мiсце для курIння
{<-дорога(вyлиця,траса)

дв::а<Г±Оа±d±o№нjЁ
Табличка (знак, напис) про позначення мiсця для курiння
у визначених мiсцях для курiння

дв:zа<:iаG,Z2±о№нiz
Табличка (знак) про заборону курiння на територi.].

