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Про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та 
пожежної безпеки об’єктів КПІ ім. Ігоря Сікорського
 

З метою приведення техногенної та пожежної безпеки КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (далі – Університет) до належного стану, на підставі акту перевірки 
усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки об’єктів КПІ ім. Ігоря Сікорського від 26.01.2021 комісії, створеної 
розпорядженням ректора від 12.05.2020 № 5/94, та у відповідності до наказу 
ректора від 05.06.2020 № 4/84 «Про організацію пожежної безпеки в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського»

НАКАЗУЮ:

1. Проректору з адміністративної роботи Кондратюку В. А. та 
відповідальним особам за протипожежний стан об’єктів КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, призначених наказом від 26.11.2020 № НГФ/19/2020 «Про 
призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку територій, будівель та споруд 
КПІ ім. Ігоря Сікорського»:

1.1 В термін до 29 січня 2021 року усунути порушення вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки об’єктів Університету, 
що не потребують значного фінансування або що можуть бути усунуті 
технічними службами Університету.

1.2 Здійснити необхідні дії щодо недопущення повного зупинення 
експлуатації об’єктів КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

1.3 Налагодити координацію та взаємодію зі структурними підрозділами 
Університету під час проведення перевірок органами ДСНС України та в процесі 
усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки в Університеті.



1.4 В термін до 30 червня 2021 року усунути порушення вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки об’єктів Університету, 
що потребують фінансування та проведення процедур публічних закупівель.

2. Проректору з адміністративної роботи Кондратюку В. А. та 
головному бухгалтеру Субботіній Л. Г. передбачити в кошторисі та плані 
закупівель на 2021 рік грошові кошти на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки об’єктів Університету.

3. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ



Проект наказу вносить:
Помічник ректора

__________ Сергій ОГІНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

Проректор з адміністративної роботи Вадим КОНДРАТЮК

Головний бухгалтер Людмила СУББОТІНА

Начальник юридичного управління  Євген ДЕРГАЧОВ
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