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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 
В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Нігинське шосе 30-а, м. Кам’янець-Подільський 32300 тел/факс (03849)4-14-14,
E-mail: kampod@consumerhm.gov.ua

А К Т № 49 с\з 
санітарно -  епідеміологічного обстеження об’єкта

м. Кам’янець -  Подільський, вул. Шевченка, 12
(населений гтунісг)

„17”_червня 2022 р.
Мною (нами), головним спеціалістом відділу державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Кам’янець-Подільського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Горбатюк Оксаною Михайлівною та 
фельдшерами санітарними відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Кам’янець-Подільського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Фтемовою Тетяною Сергіївною та 
Коритник Іриною Олексіївною м. Кам’янець — Подільський, вулиця Нігинське шосе, 
30-а, тел./факс (03849) 4-14-14.__________

(посада, прізвищ е, ім ’я, по-батькові особи, яка склала акт, адреса, телеф он)

в присутності проректора Закладу вищої освіти «Подільський державний 
університет» Ясінецької Ірини Анатоліївни та головного інженера Маляра Анатолія 
Степановича

(посада, прізвищ е, ім'я, по-батькові особи, яка була при перевірці)

з приводу позапланової перевірки, одержання ліцензії на освітню діяльність в МОН 
України на підставі заяви № Bx/1264-ЮО від 13.06.2022 року, наказу № 816 від
14.06.2022 року та направлення на перевірку (службове завдання) вих. № 800 від
03.06.2022 року Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій 
області. 

(планово, позапланово залеж но від санітарної, епідеміологічної ситуації, за заявам и громадян)

Проведена перевірка дотримання санітарного законодавства в навчальних 
корпусах та гуртожитках Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» 
за адресами: 32300, Хмельницька обл, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 12, 
Шевченка, 13, просп. Грушевського 1/21, просп Грушевського, 2/8, Шевченка, 12 а, 
Шевченка, 12 б, Тімірязєва, 114 а , код СДРПОУ 222769675, тел. (03849)68316______

(назва об'єета, його підлеглість і адреса)

у результаті чого виявлено Заклад вищої освіти «Подільський державний 
університет» створений 01.04.1919 року. Центральний навчальний корпус розміщений 
за адресою вул. Шевченка, 12. Університет розміщено у 14 навчальних корпусах. В 
його структурі є навчальна лабораторія «Ботанічний сад», навчально-дослідне центр 
«Поділля», наукова бібліотека, три гуртожитки, медичний пункт, стадіон, їдальня, 
кафе, буфети і музей. До складу університету входять: 3 факультети, 3 інститути, 7 
коледжів.
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Організацію освітнього процесу здійснюють навчальні підрозділи закладу вищ 
освіти відповідно до галузевих стандартів, навчальних планів за всіма напрямами, 
спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», та освітніх
ступенів «бакалавр», «магістр» за денною та заочною формами навчання.

Навчання проводиться на таких факультетах/інститутах та кафедрах:
Факультет агротехнологій і природокористування: «Садово-паркового 

господарства, геодезії і землеустрою», «Рослинництва, селекції та насінництва», 
«Землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин», «Екології і загальнобіологічних 
дисциплін», «Садівництва і виноградарства»
Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві: «Технології 
виробництва продукції тваринництва та кінології», «Ветеринарного акушерства, 
внутрішньої патології та хірургії», «Нормальної та патологічної морфології і 
фізіології», «Інфекційних та інвазійних хвороб», «Гігієни тварин та ветеринарного 
забезпечення кінологічної служби Національної поліції України»

Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів: «Менеджменту, публічного 
управління і адміністрування», «Обліку, оподаткування та технологій електронного 
бізнесу», «Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» «Фінансів, 
банківської справи, страхування та електронних платіжних систем»

Інженерно-технічний факультет: «Агроінженерії і системотехніки», «Технічного 
сервісу і загальнотехнічних дисциплін фізичного виховання», «Транспортних 
технологій та засобів в АПК», «Тракторів, автомобілів та енергетичних засобів», 
«Харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції»

Навчально-науковий інститут енергетики: «Енергозберігаючих технологій та 
енергетичного менеджменту», «Фізики, охорони праці та інженерії середовища», 
«Електротехніки, електромеханіки і електротехнологій»

Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти: «Права, професійної 
та соціально-гуманітарної освіти», «Іноземних мов», «Математики, інформатики і 
академічного письма»

Навчальна потужність закладу становить 1961 особа, з них денна форма навчання 
1379 осоіб та заочна форма навчання 582 особи. Заклад освіти здійснює підготовку
фахівців за «нерегульованими спеціальностями» із загальним ліцензованим обсягом
підготовки першого (бакалаврсього) рівня 1600 осіб на рік. Другого (магістерського) 
рівня 643 особи на рік. Третього (освітньо наукового/освітньо творчого) рівня 38 осіб 
на рік. Крім того здійснюєтья підготовка фахівців за регульованими спеціальностями: 
211 «Ветеринарна медицина» із загальним ліцензованим обсягом підготовки першого 
(бакалаврсього) рівня 100 осіб на рік. Другого (магістерського) рівня 150 осіб на рік. 
Третього (освітньо наукового/освітньо твррчого) рівня 4 особи на рік. Та спеціальності 
275 «Транспортні технології» із загальним ліцензованим обсягом підготовки першого 
(бакалаврсього) рівня 100 осіб на рік. Другого (магістерського) рівня 30 осіб на рік за



денною і заочною формами навчання.
Території навчального закладу функціонально зоновані, огороджені, достатньо

озеленені та впорядковані. Окремо виділені господарські зони, зона відпочинку, 
спортивна зона. Загальна площа навчальних, допоміжних корпусів і гуртожитків -  
62152,5 м2. в т. ч. навчальні та допоміжні корпуси -  44411,8 м2, гуртожитків -  17740,7 
м2. Університет має у користуванні 243,99 га земельних угідь. Будівлі закладу 
капітальні, в наявності окремі входи до навчальних корпусів для відвідувачів з боку 
вулиці. Матеріал стін будівлі і його перекриття -  цегла і залізобетон, висота 
приміщень 4,00 -  4,20 м.

Усі навчальні корпуси закладу під’єднані до центральних міських мереж холодного 
водопостачання, водовідведення, електропостачання та опалення. Гаряче 
водопостачання їдальні та буфетів автономне (за допомогою електроводонагрівача).

Водопровід змонтований в конструкції підлоги з металевих водопровідних труб 
015-21. з підведенням до сантехнічних приладів службово-побутових приміщень. 
Внутрішньобудинкові мережі водовідведення -  самопливні з наступним скидом в 
міську централізовану каналізаційну систему.

Опалення площ закладу за рахунок потужностей міської опалювальної мережі, а 
також індивідуальне газове. Теплоносій системи опалення -  вода з заданими 
температурними параметрами. Трубопроводи мережі опалення прокладені в 
конструкції стін та підлоги. В якості нагрівальних приладів прийняті радіатори з 
відповідних сплавів.

Вентиляція аудиторій та кабінетів природна, здійснюється при допомозі 
індивідуальних вентиляційних внутрішньо стінових каналів та кватирок, що оптимізує 
параметри мікроклімату та внутрішнє середовище в приміщені з постійним 
перебуванням людей.

Освітлення в аудиторіях та кабінетах навчального закладу штучне та природне. 
Природне освітлення закладу передбачено через віконні отвори у зовнішніх стінах. 
Природне освітлення їх -  лівостороннє, бокове. В якості джерел світла в приміщеннях 
закладу прийняті світильники із люмінісцентними та світлодіодними лампами, а також 
лампи розжарювання в інших приміщеннях.

Навчальні приміщення закладу розташовані на усіх поверхах навчальних корпусів. 
Кабінети та аудиторії забезпечені стандартними меблями необхідних розмірів, стан їх 
задовільний. Необхідні відстані (між рядами, від перших рядів столів до класних 
дошок) витримуються. В навчальному закладі обладнані 10 комп’ютерних кабінетів, в 
яких встановлені комп’ютери.

Для дотримання студентами та працівниками закладу правил особистої гігієни в 
санітарно -  побутових кімнатах встановлені умивальники, які обладнані змішувачами з 
підводкою холодної протічної води. Біля умивальників є в наявності мило.

В закладі відведені приміщення для зберігання дезінфікуючих засобів та 
приготування дезінфікуючих розчинів. На день обстеження навчальний заклад 
забезпечений дезінфікуючими та миючими засобами.

Прибирального інвентаря є в достатній кількості, промаркований. Прибирання 
проводиться один раз в день. Генеральне прибирання 1 раз на тиждень із 
застосуванням дезінфікуючих засобів.

Всього по списку в закладі освіти працює 516 працівників. З них 197 науково-



педагогічних та 10 педагогічних працівників.
Тверді побутові відходи вивозяться спецавторанспортом на міський полігон ТПВ 

згідно договору № 34 від 20.01.2022 р. з КП «Спецкомунтранс.
Кам’янець-Подільським районним відділом ДУ «Хмельницький обласний центр 

контролю та профілактики хвороб МОЗ України» у закладі проведені дослідження 
освітленості робочих місць (протоколи №356, №358 від 07.06.2022 р, №364 від
08.06.2022 р.) та метеорологічних факторів (протоколи №357, №359 від 07.06.2022 р„
№ 365 від 07.06.2022 р.) За результатами дослідження встановлено, що температура, 
відносна вологість повітря та освітленість у всіх зазначених приміщеннях відповідає 
усім вимогам.

Також Кам’янець-Подільським районним відділом ДУ «Хмельницький обласний 
центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» проведено дослідження води 
водопровідної з водопровідної мережі. Згідно представлених результатів лабораторних 
досліджень від 07.06.2022 р. № 362 та № 363, а також від 08.06.2022 р. № 251 та №252 
зразки води питної відповідають вимогам за санітарно-хімічними та санітарно- 
мікробіологічними показниками.

Підпис посадової особи, 
яка склала акт

Підпис посадових осіб, 
які брали участь 
у проведенні перевірки

/'(підпис)

Горбатюк О.М.
(прізвище, ім’я, по батькові)

Фтемова Т.С.
(прізвище, ім’я, по батькові)

Коритник І.О.
(прізвище, ім’я, по батькові)

(прізвище, ім’я, по батькові) 

(прізвище, ім’яІ по батькові)

Особливі думки особи, яка брала участь у проведенні перевірки, якщо вони є

Підпис особи, відповідальної за дотримання санітарного законодавства на даному 
об’єкті, або іншої особи, яка уповноважена бути присутньою при перевірці, про те, що 
вона з актом знайомилася (копію акту одержала)


