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Про куріння тютюнових
виробів в ОНПУ
У відповідності з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ
А.01.001-2014), Правил пожежної безпеки для навчальних закладів і установ
системі освіти України (НАПБ В.01.050-2016) та на виконання Закону України
«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (ст. 13), з метою
підтримання протипожежного режиму в Одеському національному
політехнічному університеті (далі – університет)

НАКАЗУЮ:
1. Заборонити куріння тютюнових виробів, а також електронних
сигарет і кальянів (далі – куріння) у всіх
будівлях, корпусах,
гуртожитках та на території університету, крім спеціально відведених
місць.
2. Визначити спеціальні місця для куріння в університеті, такі як:
 внутрішня територія за головним навчальним корпусом № 4 та
корпусом № 15 - Бібліотека (по прос. Шевченка, 1);
 в студмістечку на території 30 м від гуртожитків;
 в СОСТ «Чайка» на території 30 м від будівель та спортивних
майданчиків.
3. За куріння за межами спеціально відведених місць, до
працівників, студентів, аспірантів, слухачів застосовувати дисциплінарні
стягнення, згідно з чинним законодавством України (догана; виселення з
гуртожитку; звільнення / відрахування з університету тощо).
4. Директорам інститутів, деканам факультетів, керівникам
структурних підрозділів:
 цей наказ довести до відома підлеглих працівників, студентів,
аспірантів, слухачів під їх особистий підпис;

 вивісити копію з цього наказу (п.п. 1-3) на видних місцях
загального призначення (на інформаційних стендах);
 забезпечити копіями цього наказу підпорядковані структурні
підрозділи (кафедри, лабораторії, НДЛ, центри тощо).
5. Начальнику ГВ (Коммунішеній-Івановій С.Л.), директору
студмістечка (Швецю П.С.), директору СОСТ «Чайка» (Дмитренко В.С.):
5.1. у корпусах і гуртожитках, в будівлях та на території
університету на видних місцях загального користування, де куріння
заборонено, розмістити однотипні таблички з наочною інформацією,
яка складається із графічного знака про заборону куріння (ДСТУ ISO
6309:2007) та тексту такого змісту: «Куріння заборонено!» (додаток 1);
5.2. у спеціально відведених місцях для куріння:
 розмістити однотипні таблички з наочної інформацією, яка
складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту:
"Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!" (додаток 1);
 встановити урни із негорючого матеріалу;
 забезпечити періодичне прибирання території та очищення урн.
5.3. за своїм розпорядженням призначити відповідальну особу за
щоденний контроль протипожежного стану спеціальних місць для
куріння.
6. Проректору Полтавченко С.В. цей наказ довести до відома
керівників сторонніх організацій-орендарів (забезпечити копіями). У
разі порушення вимог цього наказу працівниками організаційорендарів розривати з цими організаціями договори оренди.
7.

Розмістити цей наказ на офіційному сайті ОНПУ (www.opu.ua).

8. Директорам ОАДК, БВПУ, НКПК, ХПТК
спеціальних місць для куріння у підпорядкованих
здійснювати за своїми наказами.

визначення
підрозділах

9. Вважати таким, що втратив чинність наказ ОНПУ від
03.11.2003 р. № 103-а «Про заборону тютюнопаління в приміщеннях і
на території університету».
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора
Полтавченка С.В.

Ректор

Г.О. Оборський

Додаток 1 до наказу ОНПУ від
27.09.2017 р. № 364-а

Табличка (знак) про заборону куріння

Табличка (знак) про позначення місця для куріння

