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«По призначенню відповідальних осіб 

за виконання вимог Закону України  

«Про Охорону Праці»  та Правил  

пожежної безпеки в Україні, у  

структурних підрозділах університету» 

 

 

 

З метою посилення відповідальності за забезпечення вимог з охорони 

праці та протипожежної безпеки на факультетах, кафедрах, лабораторіях 

також при експлуатації будинків, споруджень і території об’єктів університету 

і студмістечка, керуючись ст.4; 5; 6; 8; 10; 13; 21 Закону України «Про 

Охорону Праці», розділ II п.1 Правил пожежної безпеки для навчальних 

закладів та установ системи освіти України, розділ II п.2 Правил пожежної 

безпеки в Україні, а також Наказом Міністерства освіти і науки України від 
26.12.2017р. № 1669 

 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Деканів факультетів та директорів центрів університету призначити 

особами, які здійснюють керівництво діяльністю факультетів, центрів з питань 

охорони праці та протипожежної безпеки, створюють безпечні умови праці для 

працівників та проводять занять зі студентами, слухачами та співробітниками з 

питань охорони праці та протипожежної безпеки, а також суворо слідкують за 

виконанням діючих правил та норм з охорони праці і протипожежної безпеки, на 

факультетах та центрах, які вони очолюють: 

Автомобільний факультет     - Сараєв О.В. 

Механічний факультет      - Кириченко І.Г. 

Факультет управління та бізнесу   -  Дмитрієв І.А. 

Факультет транспортних систем   -  Бекетов Ю.А. 



Дорожньо-будівельний факультет   -  Бугаєвський С.О. 

Факультет підготовки іноземних громадян -  Кудрявцев В.М. 

Центр освітніх послуг     -  Лушнікова О.М. 

Навчальний відділ      -  Каслін М.Д. 

1.2. Деканів факультетів та директорів центрів університету призначити 

відповідальними особами за забезпечення вимог охорони праці та протипожежної 

безпеки при експлуатації приміщень та гуртожитків підпорядкованих 

факультетам та центрам. 

1.2. До 21.09.2018 року деканам своїм розпорядженням призначати: 

- Відповідальних осіб за забезпечення вимог охорони праці та 

протипожежної безпеки при експлуатації приміщень підпорядкованих 

факультетам та центрам в суворій відповідності з вимогами Закону Україні «Про 

охорону праці» та Правил пожежної безпеки в Україні; 

- Відповідальних осіб  за своєчасне проведення інструктажів з охорони 

праці та протипожежної безпеки  з працівниками, студентами та слухачами 

факультетів і центрів. 

Вище вказані розпорядження представити інженеру з охорони праці. 

1.3 На деканів факультетів та директорів центрів університету покладається: 

- Проведення занять, науково-дослідних та інших робіт тільки при наявності 

відповідного обладнання та вимог, які відповідають правилам і нормам з охорони 

праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії; 

- Організація заходів по розташування установок, стендів та обладнання у 

відповідності до вимог діючих правил охорони праці, протипожежної безпеки і 

виробничої санітарії; 

- Організація контролю та своєчасного, якісного проведення інструктажів з 

охорони праці та протипожежної безпеки і відповідного їх оформлення у 

журналах реєстрації згідно діючих нормативних документів. 

2. Провідного спеціаліста з соціальних питань Стрєльцову С.І. призначити 

відповідальною особою, на яку покладені обов’язки з контролю за дотриманням 

вимог Закону України «Про охорону праці» та Правил пожежної безпеки в 

Україні, у приміщеннях гуртожитків, в яких проживають студенти університету – 

іноземні громадяни. 

3. Завідуючих кафедрами, завідуючих лабораторіями призначити особами, які 

зобов’язані забезпечити суворе виконання вимог з охорони праці та 

протипожежної безпеки на кафедрах та лабораторіях,  які вони очолюють, 

здійснювати керівництво і нести відповідальність за організацію та забезпечення 

здорових і безпечних умов проведення навчально-виховного процесу на кафедрі 

та лабораторії у відповідності із діючим законодавством про охорону праці,  цим 

Положенням та наказами ректора.  

3.1. На завідуючого кафедрою, завідуючого лабораторією покладається: 

- Проведення учбових занять, науково-дослідних і інших робіт тільки при 

наявності відповідного обладнання і прийнятих в експлуатацію приміщень, 

науково-дослідних та учбових стендів, безпечного стану робочих місць, які 

відповідають вимогам охорони праці та виробничої санітарії; 

- Розташування установок, стендів та обладнання у відповідності до вимог 

діючих правил охорони праці, пожежної безпеки і виробничої санітарії; 



- Організація безпечного зберігання, транспортування, навантаження та 

вивантаження обладнання, матеріалів, отруйних, радіоактивних, вибухових 

речовин, сосудів із зжатим або скрапленим газом, а також їх безпечного 

застосування; 

- Контроль за виконанням працівниками посадових інструкцій щодо 

дотримання вимог Закону України “Про охорону праці”; 

- Організація контролю, своєчасного та якісного проведення інструктажів з 

охорони праці та протипожежної безпеки і відповідного їх оформлення у 

журналах реєстрації згідно діючих нормативних документів; 

4. Науково-педагогічні та педагогічні працівники (викладачі, куратори 

студентських груп) призначаються відповідальними особами які: 

- Несуть відповідальність за збереження життя і здоров'я студентів, слухачів 

під час навчально-виховного процесу; 

- Проводять інструктаж по охороні праці та протипожежної безпеки зі 

студентами, слухачами з реєстрацією в журналі відповідно до Типового 

положення: 

- під час проведення виробничої практики і трудового навчання; 

- перед початком заняття з лабораторної, практичної роботи тощо; 

5. Керівника лабораторії експертизи автотранспорту Скотаренка А.Д. 

призначити особою, що відповідає за суворе виконання вимог Закону України 

«Про охорону праці» та Правил пожежної безпеки в Україні під час ремонтних 

робіт автотранспортних засобів у вказаній лабораторії будівлі по вул. Каразіна 16. 

6. Начальника ІОЦ Табуловича В.П.  призначити особою, що відповідає за 

суворе виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та Правил 

пожежної безпеки в Україні у приміщеннях ІОЦ та його філіях у будинках 

факультетів та гуртожитків. 

6.1. На начальника ІОЦ Табуловича В.П. покладається: 

- Здійснення нагляду за правильним і безпечним використанням обладнання, 

усього ручного інвентарю застосовуваного при проведенні ремонтних робіт, що 

працюють під його наглядом; 

- Проведення систематичного спостереження за станом обладнання, захисних 

пристроїв, кріплень тощо; 

- Проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки з 

кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з 

реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення. 

7. Призначити директора студентського клубу Климець Л.І. особою, що 

відповідає за суворе виконання вимог з охорони праці та протипожежної безпеки 

при проведенні репетицій та культурно-масових заходів.  

     8. Призначити головного інженера університету Семерньова О.О. 

відповідальним за організацію і виконання робіт у підпорядкованих інженерно-

технічних службах відповідно до чинних законодавчих, нормативно - правових 

актів з охорони праці та протипожежної безпеки, розпоряджень керівництва 

університету, а також забезпечення виконання наказу Державного комітету 

України з нагляду за охороною праці  від 15.12.2004 р. № 255 (Із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики  №148 від 

31.01.2017р) 

8.1. На головного інженера університету Семерньова О.О. покладається : 



- Відповідальність за проведення «Зварювальних та інших вогневих робіт», на 

об'єктах університету, у суворій відповідності з вимогами Закону України «Про 

охорону праці» та Правил пожежної безпеки в Україні; 

- Відповідальність за виконання вимог ст. 21 Закону України «Про охорону 

праці», за організацію і виконання робіт у підпорядкованих інженерно-технічних 

службах при експлуатації будинків і споруджень об’єктів університету та 

студмістечка; 

- Відповідальність за забезпечення належних умов праці на підконтрольних 

об’єктах, оформлення працівникам наряд-допуску на виконання робіт з 

підвищеною небезпекою; 

- Керівництво постійно діючою екзаменаційною комісією з перевірки знань з 

охорони праці працюючих, які виконують роботи підвищеної небезпеки. 

Оформлення та видача посвідчень на право виконання цих робіт; 

- Призначення наказом відповідальної особи за стан охорони праці та 

протипожежної безпеки у структурних відділення підпорядкованих 

експлуатаційно-технічному відділу, та навчання у спеціалізованих закладах з 

одержанням посвідчення встановленого зразку. 

9. Призначити головного енергетика університету Тимошенко Л.А. 

відповідальним за експлуатацію енергоносіїв енергоживлення будинків і 

споруджень об'єктів університету і студмістечка, освітлення й енергоживлення 

будинків і території об'єктів університету і студмістечка в суворій відповідності з 

вимогами Закону України «Про охорону праці» та Правил пожежної безпеки в 

Україні. 

9.1. На головного енергетика Тимошенко Л.А. покладається: 

- Забезпечення світильниками освітлення підвальних, горищних приміщень 

будинків об'єктів університету і студмістечка їхньої території, лабораторій, 

адміністративних приміщень університету і студмістечка в суворій відповідності з 

вимогами ПУЄ та Закону України «Про охорону праці» та Правил пожежної 

безпеки в Україні; 

- Забезпечення монтажу, установки енергоустаткування, ліній освітлення й 

енергоживлення будинків споруджень території і приміщень об'єктів університету 

і студмістечка в суворій відповідності з вимогами Закону України «Про охорону 

праці» та Правил пожежної безпеки в Україні; 

- Утримання в безпечному стані енергетичних установок, мереж 

енергетичного обладнання, а також контроль за дотриманням правил технічної 

експлуатації та організація своєчасного виконання планово-попереджувальних 

ремонтів; 

- Звернення особливої уваги на проведення щорічного спеціального навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці, протипожежної безпеки та допуск до 

роботи працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки згідно ст. 18 

Закону України “Про охорону праці”; 

- Забезпечення під час проведення монтажних і ремонтних робіт безпечних 

умов праці на об’єктах, видачу необхідної документації на виконання робіт з 

підвищеною небезпекою; 

- Своєчасне і якісне проведення випробування всіх індивідуальних запобіжних 

пристроїв і засобів захисту від ураження електричним струмом; 



- Проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки з 

кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з 

реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення; 

- Допуск к обслуговуванню електроустановок тільки осіб, які мають 

відповідну кваліфікаційну групу і посвідчення; 

- Замір опору ізоляції електроустановок, електропроводки, заземлювальних 

пристроїв. 

10. Призначити директора студмістечка університету Ясинську Т.М. 

відповідальною за забезпечення вимог Закону України «Про охорону праці» та 

Правил пожежної безпеки в Україні, організацію ефективної роботи підрозділів 

студмістечка та забезпечення належних житлових і побутових умов проживання 

студентів з урахуванням вимог діючого законодавства з питань охорони праці. 

10.1. На директора студмістечка університету Ясинську Т.М. покладається: 

- Організація робіт з експлуатації та утримання приміщень, споруд, 

гуртожитків університету відповідно до діючих норм і правил з охорони праці та 

Правил пожежної безпеки в Україні; 

- Забезпечення мешканців гуртожитків необхідними побутовими послугами і 

виділення для цих цілей приміщень; 

- Організація контролю за забезпеченням пропускного режиму і громадського 

порядку в гуртожитках; 

- Забезпечення порядку і належного санітарного стану на території 

студмістечка; 

- Організація виконання планів заходів, норм та правил з охорони праці,  

протипожежної безпеки під час підготовки гуртожитків університету і інших 

об’єктів студмістечка до нового навчального року та підготовчих робіт до 

осінньо-зимового періоду; 

- Забезпечення надійного протипожежного стану в гуртожитках та інших 

об’єктах студмістечка; 

- Організація утримання у належному стані електротехнічного, сантехнічного, 

газового обладнання гуртожитків, мережі гарячого, холодного водопостачання та 

центрального опалення; 

- Оформлення відряджень співробітників підрозділів студмістечка з 

відповідним інструктажем їх з охорони праці; 

- Проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки з 

кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з 

реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення; 

- Призначення відповідальної особи за охорону праці та протипожежної 

безпеки у підрозділах студмістечка; 

- Проведення щорічного спеціального навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці, протипожежної безпеки та допуск до роботи працівників, зайнятих 

на роботах підвищеної небезпеки згідно ст. 18 Закону України “Про охорону 

праці”. 

11. Призначити заступника директора з експлуатації студмістечка 

університету Герасименко І. Г. відповідальним за організацію і виконання робіт у 

підпорядкованих інженерно-технічних службах студмістечка відповідно до 

чинних законодавчих, нормативно - правових актів з охорони праці, 

розпоряджень керівництва університету, а також забезпечення виконання наказу 



Державного комітету України з нагляду за охороною праці наказ 15.12.2004 р. № 

255 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики  

№148 від 31.01.2017р). 

11.1. На заступника директора з експлуатації студмістечка університету 

Герасименко І. Г. покладається:  

- Відповідальність за проведення «Зварювальних та інших вогневих робіт», на 

об'єктах студмістечка, у суворій відповідності з вимогами Закону України «Про 

охорону праці» та Правил пожежної безпеки в Україні; 

- Відповідальність за виконання вимог ст. 21 Закону України «Про охорону 

праці», за організацію і виконання робіт у підпорядкованих інженерно-технічних 

службах студмістечка при експлуатації споруджень та гуртожитків; 

- Відповідальність за забезпечення належних умов праці на підконтрольних 

об’єктах, оформлення працівникам наряд-допуску на виконання робіт з 

підвищеною небезпекою; 

- Проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки зі 

студентами та слухачами, з кожним працівником: первинний - на робочому місці, 

повторний, позаплановий і т.п. з реєстрацією в журналі відповідно до Типового 

положення; 

- У випадку відсутності директора студмістечка (відпустка, відрядження, 

хвороба, і т.п.), особою, відповідальною за суворе дотримання п. 10.1. цього 

наказу. 

12. Призначити провідного інженера з експлуатації студмістечка університету 

Марченко В. В. відповідальною особою яка несе персональну відповідальність за 

організацію і виконання робіт у підпорядкованих підрозділах студмістечка 

відповідно до чинних законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці 

та протипожежної безпеки. 

12.1. На провідного інженера з експлуатації студмістечка університету 

Марченко В. В. покладається: 

- Відповідальність за забезпечення вимог ст. 21 Закону України «Про охорону 

праці» та Правил пожежної безпеки в Україні при експлуатації підвальних і 

горищних приміщень будинків гуртожитків університету, а також при проведенні 

в них ремонтних та будівельних робіт; 

- Відповідальність за забезпечення вимог Закону України «Про охорону праці»  

та Правил пожежної безпеки в Україні при проведенні зварювальних та інших 

вогневих робіт у тому числі при аваріях та катастрофах, а також для запобігання 

аварій на трубопроводах подачі води і опалення; 

- Здійснення нагляду за правильним і безпечним використанням обладнання, 

машин, механізмів, усього ручного інвентарю застосовуваного при проведенні 

ремонтних та будівельних робіт, енергетичних установок, що працюють під його 

наглядом; 

- Проведення систематичного спостереження за станом виробничого 

обладнання, риштувань, захисних пристроїв, траншей, кріплень тощо; 

- У випадку відсутності заступника директора з експлуатації студмістечка 

(відпустка, відрядження, хвороба, і т.п.), особою, відповідальною за суворе 

дотримання п. 11.1. цього наказу.. 

13. Призначити начальника ЕТВ АГЧ Рохмаїла В.В. відповідальною особою 

яка несе персональну відповідальність за організацію і виконання робіт у 



підпорядкованих підрозділах університету відповідно до чинних законодавчих і 

нормативно-правових актів з охорони праці та протипожежної безпеки. 

13.1. На начальника ЕТВ АГЧ Рохмаїла В.В. покладається: 

- Відповідальність за забезпечення вимог Закону України «Про охорону праці» 

та Правил пожежної безпеки в Україні при експлуатації підвальних, горищних 

приміщень і технічних поверхів об'єктів університету; 

- Відповідальність за забезпечення вимог Закону України «Про охорону праці» 

та Правил пожежної безпеки в Україні при проведенні зварювальних та інших 

вогневих робіт у випадку аварій та катастроф, а також для запобігання аварій на 

трубопроводах подачі води і опалення; 

- Здійснення нагляду за правильним і безпечним використанням обладнання, 

машин, механізмів, усього ручного інвентарю застосовуваного при проведенні 

ремонтних та будівельних робіт, енергетичних установок, що працюють під його 

наглядом; 

- Проведення систематичного спостереження за станом виробничого 

обладнання, риштувань, захисних пристроїв, траншей, кріплень тощо; 

- Проведення інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки з 

кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з 

реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення. 

14. Головного механіка ХНАДУ Клименко С.І. призначити відповідальним за 

охорону праці, протипожежну безпеку та інші питання, пов’язані з забезпеченням 

вимог Закону України «Про охорону праці» та Правил пожежної безпеки в 

Україні у приміщеннях боксів гаражів, на територіях автостоянок та при 

експлуатації та ремонту автотранспортних засобів. 

14.1. На головного механіка Клименко С. І. покладається: 

- Контролю за експлуатацією, використанням, належним зберіганням, 

забезпечення справності й надійності транспортних засобів; 

- Проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки з 

кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з 

реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення; 

- Відповідальність за відповідне зберігання та експлуатацію паливо-

мастильних матеріалів, згідно діючих норм та правил. 

15. Відповідальним за охорону праці, протипожежну безпеку та інші питання, 

пов’язані з забезпеченням вимог Закону України «Про охорону праці» та Правил 

пожежної безпеки в Україні у приміщеннях відділу видавництва та друкарні 

призначити її директора – Воронкова О.І. 

15.1. На директора видавництва  Воронкова О.І. покладається: 

- Здійснення нагляду за правильним і безпечним використанням обладнання, 

машин, механізмів, усього ручного інвентарю застосовуваного при проведенні 

робіт, що працюють під його наглядом; 

- Проведення систематичного спостереження за станом виробничого 

обладнання, захисних пристроїв, кріплень тощо; 

- Проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки з 

кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з 

реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення. 

16. Відповідальним за охорону праці, протипожежну безпеку та інші питання, 

пов’язані з забезпеченням вимог Закону України «Про охорону праці» та Правил 



пожежної безпеки в Україні у приміщеннях відділу охорони призначити її 

начальника – Гацько В.І. 

16.1. На начальника Гацько В.І. покладається: 

- Забезпечення в належному стані маршруту пересування співробітників 

служби охорони при виконанні своїх функціональних обов’язків, в тому числі у 

нічний, темний час доби; 

- Проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки з 

кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з 

реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення. 

17. Відповідальним за охорону праці, протипожежний стан та інші питання, 

пов’язані з забезпеченням вимог Закону України «Про охорону праці» та Правил 

пожежної безпеки в Україні у приміщеннях студентської їдальні та кафе в 

приміщеннях навчальних корпусів призначити директора їдальні    Боровкову 

Л.С. 

17.1. На директора їдальні Боровкову Л.С. покладається: 

- Здійснення нагляду за правильним і безпечним використанням 

енергетичного, вентиляційного обладнання, холодильних камер, механізмів, 

інвентарю,  що працюють під її наглядом; 

- Проведення систематичного спостереження за станом виробничого 

обладнання, інвентарю, захисних пристроїв, димоходів, системи вентиляції,  

кріплень тощо; 

- Забезпечення безпечної експлуатації газового обладнання з суворим 

дотриманням діючих норм та положень; 

- Проведення інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки з 

кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з 

реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення. 

18. Відповідальною за охорону праці, протипожежну безпеку та інші питання, 

пов’язані з забезпеченням вимог Закону України «Про охорону праці» у 

приміщеннях студентської їдальні в приміщенні гуртожитку № 3 (пров. 

Студентський № 6) призначити зав. виробництвом Мамедову З. Х. 

18.1. На зав. виробництвом Мамедову З.Х. покладається: 

- Здійснення нагляду за правильним і безпечним використанням 

енергетичного, вентиляційного обладнання, холодильних камер, механізмів, 

інвентарю,  що працюють під її наглядом; 

- Забезпечення безпечної експлуатації газового обладнання з суворим 

дотриманням діючих норм та положень. 

19. Відповідальною за виконання вимог з охорони праці, протипожежної 

безпеки у приміщеннях матеріального складу призначити старшого комірника  

ВМТП – Фесенко В. М. 

19.1. На старшого комірника ВМТП Фесенко В.М. покладається: 

- Відповідальність згідно правил, порядку, способу зберігання і складування 

товарно-матеріальних цінностей,  від псування під час утримання на складі 

- Відповідальність за застосування складського вимірювального інструменту, 

пристроїв, механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи; 

- Відповідальність за дотримання правила і норми охорони праці та пожежної  

безпеки під час зберігання і переміщення матеріалів. 



20. Відповідальним за охорону праці, протипожежну безпеку та інші питання, 

пов’язані з забезпеченням вимог Закону України «Про охорону праці» та Правил 

пожежної безпеки в Україні у приміщеннях пральні студмістечка призначити зав. 

пральні – Горелика І.І. 

20.1. На зав. пральні Горелика І.І. покладається: 

- Забезпечення пральні необхідним і справним устаткуванням, миючими 

засобами і видатковими матеріалами; 

- Організація зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння з дотриманням 

діючих норм та положень; 

- Здійснення нагляду за правильним і безпечним використанням обладнання, 

машин, механізмів, усього ручного інвентарю застосовуваного при проведенні 

робіт, що працюють під його наглядом; 

- Проведення систематичного спостереження за станом виробничого 

обладнання, захисних пристроїв, заземлення, кріплень тощо; 

- Проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки з 

кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з 

реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення. 

21. Відповідальним за охорону праці, протипожежний стан та інші питання, 

пов’язані з забезпеченням вимог Закону України «Про охорону праці» та Правил 

пожежної безпеки в Україні у приміщеннях та території навчально-наукової бази 

механічного факультету призначити її начальника – Сотнікова М.П. 

21.1. На начальника навчально-наукової бази Сотнікова М.П. покладається: 

- Здійснення нагляду за правильним і безпечним використанням обладнання, 

дорожньо-будівельних машин, механізмів, усього ручного інвентарю 

застосовуваного при проведенні ремонтних робіт, енергетичних установок, що 

працюють під його наглядом; 

- Відповідальність за проведення «Зварювальних та інших вогневих робіт», на 

території навчально-наукової виробничої бази механічного факультету, у суворій 

відповідності з вимогами Закону України «Про охорону праці» та Правил 

пожежної безпеки в Україні; 

- Проведення систематичного спостереження за станом виробничого 

обладнання, риштувань, станків, захисних пристроїв, траншей, кріплень тощо; 

- Проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки з 

кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з 

реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення. 

22. Відповідальним за охорону праці, протипожежний стан та інші питання, 

пов’язані з забезпеченням вимог Закону України «Про охорону праці» та Правил 

пожежної безпеки в Україні у приміщеннях ремонтних майстернях призначити її 

начальника – Погорелова О.В. 

22.1. На начальника Погорелова О.В. покладається: 

- Безпосереднє керівництво робітничим персоналом ремонтної майстерні та 

іншими робітниками, які на території майстерні виконують роботи, пов’язані з 

ремонтом та обслуговуванням механізмів, техніки і обладнання, що належать 

університету; 

- Відповідальність за проведення «Зварювальних та інших вогневих робіт», на 

території та в приміщення університету, у суворій відповідності з вимогами 

Закону України «Про охорону праці» та Правил пожежної безпеки в Україні; 



- Здійснення нагляду за правильним і безпечним використанням розрізного, 

електрозварювального обладнання, станків, механізмів, усього ручного інвентарю 

застосовуваного при проведенні ремонтних робіт, що працюють під його 

наглядом; 

- Відповідальність за забезпечення належних умов праці на підконтрольних 

об’єктах, оформлення працівникам наряд-допуску на виконання робіт з 

підвищеною небезпекою; 

- Проведення систематичного спостереження за станом виробничого 

обладнання, станків, захисних пристроїв, кріплень тощо; 

- Проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки з 

кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з 

реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення. 

23. Відповідальним за охорону праці, протипожежний стан та інші питання, 

пов’язані з забезпеченням вимог Закону України «Про охорону праці» та Правил 

пожежної безпеки в Україні у приміщеннях Навчально-науково-випробувальної 

лабораторії швидкісних автомобілів, та при проведенні змагань та наукових 

досліджень призначити її завідуючого – Лукашова І.В. 

23.1. На завідуючого Навчально-науково-випробувальної лабораторії 

швидкісних автомобілів  Лукашова І. В. покладається: 

- Здійснення нагляду за правильним і безпечним використанням обладнання, 

машин, механізмів, усього ручного інвентарю застосовуваного при розробці 

нових механізмів та ремонтних робіт, що працюють під його наглядом; 

- Проведення систематичного спостереження за станом виробничого 

обладнання, захисних пристроїв, траншей, кріплень тощо; 

- Забезпечення безпеки при перевезенні експериментальних, спортивних 

моделей автомобілів у період проведення спортивних та тренувальних змагань; 

- Проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки з 

кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з 

реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення. 

24. Відповідальним за охорону праці, протипожежний стан та інші питання, 

пов’язані з забезпеченням вимог Закону України «Про охорону праці» та Правил 

пожежної безпеки в Україні у приміщеннях деревообробної майстерні та при 

проведенні будівельних та ремонтних робіт призначити старшого виконроба 

будівельної дільниці – Перетяченко І.В. 

24.1. На старшого виконроба Перетяченко І.В. покладається: 

- Відповідальність за виконання вимог ст. 21 Закону України «Про охорону 

праці» та Правил пожежної безпеки в Україні при виконанні будівельних та 

ремонтних робіт та проведенні реконструкції споруд та приміщень; 

- Відповідальність за проведення «Зварювальних та інших вогневих робіт», на 

території, в приміщенні університету, та гуртожитках, у суворій відповідності з 

вимогами Закону України «Про охорону праці» та Правил пожежної безпеки в 

Україні; 

- Відповідальність за забезпечення належних умов праці на підконтрольних 

об’єктах, оформлення працівникам наряд-допуску на виконання робіт з 

підвищеною небезпекою; 



- Проведення інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки з 

кожним працівником: первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з 

реєстрацією в журналі відповідно до Типового положення. 

25. Відповідальними за експлуатацію навчальних корпусів університету і 

гуртожитків у суворій відповідності з вимогами Закону України «Про охорону 

Праці», Правил пожежної безпеки в Україні та дотримання вимог охорони праці 

та протипожежної безпеки при експлуатації газових приладів: 

Призначити: 

- Учбовий корпус та спортивний зал – вул. Ярослава Мудрого 25 та будівля 

по вул. Алчевських 35/24, Каразіна 22 – ФПІГ 

Полякова Г.П. – коменданта головного корпусу; 

- Будівля ДБФ, НДС – вул. Чернишевського 68; 70, вул. Каразіна 16, будівля 

кафедри системотехніки та діагностики транспортних машин 

Рум’янцева І. А. – коменданта дорожнього корпусу, 

- Будівля – вул. Пушкінська 106 

Карпук Н. Д. – коменданта корпусу, 

- Будівля механічного факультету – вул. Владислава Зубенка 3 

Ужегову Т.Ф. – коменданта МФ, 

- Будівля ФУБ та спортивний зал – вул. Владислава Зубенка 3А 

Семеній А.М. – коменданта ФУБ, 

- Будівля гуртожитку № 1 – пров. Студентський 2 

Апрєлєва О.В. - коменданта гуртожитку № 1, 

- Будівля гуртожитку № 2 – пров. Студентський 4 

Стручкову К.М. - коменданта гуртожитку № 2, 

- Будівля гуртожитку № 3 – пров. Студентський 6 

Босенко Н.С. - коменданта гуртожитку № 3, 

- Будівля гуртожитку № 4 – пров. Студентський 8 

Каменева Л.І. - коменданта гуртожитку № 4, 

- Будівля гуртожитку № 5 – пров. Студентський 10 

Лисенко В.М. - коменданта гуртожитку № 5, 

- Будівля гуртожитку № 6 – вул. Тимурівців 5А 

Пишпанову З.В. - коменданта гуртожитку № 6 

- Будівля гуртожитку № 7 – вул. Роберта Ейдемана 13А 

Марченко В. В. – провідного інженера з експлуатації студмістечка 

університету. 

25.1. На комендантів покладається: 

- Відповідальність за суворе дотримання Закону України «Про охорону праці» 

та Правил пожежної безпеки в Україні  при експлуатації підвальних приміщень та 

горищ відповідних будівель. 

26. Поселення у гуртожитках без проведення інструктажу з правил 

протипожежної безпеки – Забороняється. 

Відповідальність покладається на адміністрацію студмістечка  

27. Деканам факультетів, завідуючим кафедрами та лабораторіями, керівникам 

структурних підрозділів та призначеним відповідальним особам при виконанні  

 

 



даного наказу керуватися Стандартам ХНАДУ СТВНЗ 20.5-0:2013 «Вимоги 

безпеки при виконанні навчальних та науково-дослідних робіт в Харківському 

національному автомобільно-дорожньому університеті» та Стандартом ХНАДУ 

СТВНЗ 26.05-0:2013 «Правила пожежної безпеки в Харківському національному 

автомобільно-дорожньому університеті» . 

28. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на інженера з охорони 

праці С.В. Салдаєва, та провідного інженера з протипожежної безпеки О.І. 

Палієнко  

 

 


