
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

НАКАЗ

«/*/ » 19 ^  2022 р. №

Про заборону куріння тютюнових 
виробів на території університету

Відповідно до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» 
від 22.09.2005 року № 2899-ІУ, поточна редакція від 11.07.2022 року 
№ 1978-ІХ, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 
Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 
України» від 15.08.2016 року № 974 з метою запобігання випадків пожеж

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити куріння, вживання та використання тютюнових виробів, 
предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, 
електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх 
згоряння, кальянів у приміщеннях та на території університету, у 
приміщеннях гуртожитків. Керівникам усіх структурних підрозділів 
розмістити у своїх підрозділах наочну інформацію, що складається із 
графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Куріння, 
вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв 
для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!".

2. Відповідальність за забезпечення здобувачами освіти 
протипожежного режиму в аудиторіях та на території університету покласти 
на деканів факультетів, комендантів навчальних корпусів.

3. Керівникам структурних підрозділів, кураторам академічних груп 
спільно з представниками профспілки та органами студентського 
самоврядування проводити інформаційну роботу про шкідливі наслідки для 
здоров'я людини куріння, вживання та використання тютюнових виробів, 
предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, 
електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх 
згоряння, кальянів, впливу тютюнового диму, практичні поради щодо



здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від куріння чи іншого 
способу вживання тютюнових виробів.

4. Начальнику служби охорони університету Сіроштану Б.В., в. о. 
директора студентського містечка Білоус О.Л., деканам факультетів, 
керівникам інших структурних підрозділів виявляти порушників і вживати 
щодо них заходи, за які передбачена відповідальність згідно чинного 
законодавства.

5. Вважати наказ по ДНУ від 25.10.2017 № 123-г таким, що втратив 
чинність.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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