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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об’єкта

Мною, директором 1111 « Технології захисту » Антонюком О. М. 16-20 
травня 2022 року було проведено експертизу протипожежного стану _6удівель 
та споруд, що експлуатуються закладом вищої освіти «Подільський 
державний університет» та знаходяться за адресами: вул. Шевченка, 12, 
вул. Шевченка, 12а, вул. Шевченка, 126, вул. Шевченка, 13, проспект 
Грушевського,1/21, проспект Груилевського,2/8, вул. Тімірязєва, 144а, споруд 
ботанічного саду по вул. Л. Українки,64, лабораторії по вул.М.Харченка,24, м. 
Кам ’янець-Подільський, Кам ’янець-Подільського району, Хмельницької 
області.

Експертизою охоплено:
К Навчальний корпус по вул. Шевченка, 12.

2. Навчальні корпуси №1-7, студентська їдальня, павільйон 
сільськогосподарської техніки, господарський блок зі складськими 
приміщеннями по вул. Шевченка, 13.

3. Навчальні корпуси №1-2, анатомічний корпус, ветеринарна клініка, 
конюшня по проспекту Грушевського, 1/21.

4. Навчальні корпуси №1-3, лабораторія ЕМТП, лабораторія інституту 
круп’яних культур по проспекту Грушевського,2/8.

5̂  Будівлі гуртожитків по вул. Шевченка, 12а, вул. Шевченка, 126, 
вул. Тімірязєва, 144а.

6. Адміністративна будівля,будівля дендровідділу, теплиці №1-4 по вул. 
Л. Українки, 64.

7. Приміщення лабораторії по вул.М.Харченка,24.



Експертизою встановлено :

_______ Будівлі та споруди, що підлягали експертизі, відносяться до високого
ступеню ризику щодо техногенної та пожежної безпеки (згідно ПКМ 
України №715 від 05.09.2018 року ). Будівлі та споруди розміщено з 
протипожежними розривами до сусідніх будівель у відповідності вимог ДБН 
В.22-12:2018 « Планування і забудова територій». Електромережа в будівлях 
прокладена під шаром штукатурки, в металевих трубах та гофрованих 
рукавах, що відповідає вимогам “Правил улаштування електромереж”. В усіх 
будівлях проведено заміри опору ізоляції електромереж та опору контурів 
заземлення (технічний звіт замірів № 1166-1219 від 20.01.2021р., 
електротехнічною лабораторією ЗВОПДУ). З кожної будівлі передбачено 
евакуаційні виходи, згідно вимог будівельних норм, безпосередньо на сходові 
клітки , та з будівель назовні через двері шириною 0,9 м та 2 м, які 
відчиняються по напрямку евакуації . Шляхи евакуації відповідають 
протипожежним вимогам будівельних норм та правил. Будівлі обладнано 
автоматичною пожежною сигналізацією, системами оповіщення про пожежу 
та передавання тривожних сповіщень (акт прийняття в експлуатацію серія 
ХМ №003487 від 21.12.2021 року). Заключено договір на технічне 
обслуговування автоматичної пожежної сигналізації та пожежне 
спостереження (договір №5 від 01.04.2022р.) Внутрішнє пожежогасіння 
будівель навчальних корпусів та гуртожитків передбачено від пожежних 
кранів, укомплектованих кран-комплектам згідно норм належності , які 
розміщені на протипожежному водогоні ( перевірки на водовіддачу 
проводяться щорічно з оформленням відповідних актів) . Зовнішнє 
пожежогасіння передбачено від справних пожежних гідрантів та 
протипожежних водойм. Приміщення, що підлягали експертизі, забезпечені 
сертифікованими первинними засобами пожежогасіння згідно норм 
належності та заключено договір на обслуговування та перезарядку 
вогнегасників, проведено роботи за цим договором (акт виконаних робіт по 
ТО № 72 від 20.11.2021 року). Керівник та посадові особи, відповідальні за 
пожежну безпеку, пройшли навчання з питань пожежної безпеки 
(посвідчення №220707-220719 від 04.02.2022року). Проведено ревізію 
системи зовнішнього блискавкозахисту будівель (протоколи замірів опору 
заземлення від 20.01.2021р.). В загальних коридорах наявні інструкції про 
заходи пожежної безпеки та плани евакуації на випадок виникнення пожежі, 
заведено журнал обліку вогнегасників, журнал реєстрації інструктажів. До 
будівель наявні під’їздні шляхи з твердим покриттям. Наказом ректора №18 
від 08.02.2022р. створена добровільна пожежна дружина, члени якої



застраховані. Пункти припису ДСНС №85 від 17 лютого 2022 року
виконуються згідно графіка усунення виявлених недоліків.

Проведеною експертизою протипожежного стану встановлено, що 
робота адміністрації закладу вищої освіти «Подільський державний 
університет» по усуненню запропонованих до виконання приписами ДСНС  
недоліків на підвідомчих о б ’єктах організована на належному рівні. Будівлі 
та споруди, що експлуатуються закладом вищої освіти «Подільський 
державний університет» та знаходяться за адресами: вул. Шевченка, 12, 
вул. Шевченка, 12а, вул. Шевченка, 126, вул. Шевченка, 13, проспект 
Грушевського, 1/21, проспект Грушевського,2/8, вул.Тімірязєва,144а, споруди 
ботанічного саду по вул. Л. Українки, 64, лабораторії по вул.М.Харченка,24, м. 
К ам 'янець-Подільський, К ам 'янець-Подільського району, Хмельницької 
області, відповідають вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної 
безпеки в Україні для підготовки фахівців всіх спеціальностей, згідно 
профілю навчального закладу та спеціальностей затверджених Міністерством 
освіти і науки України.

Директор
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