
ІНІ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На виконання Закону України «Про пожежну безпеку», Правил 
пожежної безпеки в Україні, затверджених Міністерством внутрішніх справ 
України від 30.12.2014 р. №1417, Правил пожежної безпеки для навчальних 
закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністра 
освіти і науки і науки України від 15.08.2016 року №974 та з метою 
підтримання належного рівня пожежної безпеки на території, в будівлях та 
приміщеннях університету,

НАКАЗУЮ.

1. Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки в навчальних 
аудиторіях, лабораторіях, викладацьких та інших приміщеннях , які 
закріплені за структурними підрозділами покласти на наступних працівників 
по:
1.1 Деканату агротехнічного факультету - декана В.Сала;
- кафедрі СГМ в т.ч. лабораторії №№12,15 навчально - лабораторного 

корпусу №5 -  завідувача навчальної лабораторії А.Шевчука.;
- кафедрі загального землеробства, в т.ч. дослідне поле, лаб. №13 навчально

- лабораторного корпусу №5 - завідувача навчальної лабораторії О.Звездун, 
лабораторія експертного центру проекту ЕНАЗМ иЗ+ипіСІаБ - доцента 
кафедри Л. Сало;
- кафедрі екології, ОНС та здорового способу життя - завідувача навчальної 

лабораторії Л.Шматько - в т.ч. лаб. хімії №№609, 613, 621, 625 -  ст. 
лаборанта Т. Кирнасовську, спортивна зала та інші приміщень фізичного 
виховання - техніка Ю.Полякову;

- кафедрі іноземних мов -  завідувача кафедри В.Миценка., в.т.ч. лабораторія 
№310 - інженера із застосування комп’ютерів В.Шелудякова.
1.2. Деканату МТФ - декана В.Мажару ;

кафедрі машинобудування, мехатроніки і робототехніки - завідувача 
навчальної лабораторії С.Заїку;
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- кафедрі ОМТ та спецтехнологій , в т.ч .майстерня - завідувача навчальної 
лабораторії Т.Чернецьку;

- кафедрі матеріалознавства та J1B - завідувача навчальної лабораторії
Н.Невдаху ;
- кафедрі кібербезпеки та ПЗ - завідувача навчальної лабораторії
0.Бобришова О.О. в т.ч. прим. №706, №709а, №713, регуляторні актового 
залу -  техніка В.Мелешка.
1 .ЗІ Деканату факультету будівництва та транспорту - декана В.Яцуна;
- кафедрі експлуатації та ремонту машин:

- лаб. №126, ауд. №402, №409( навчальний корпус №1), лаб. №261, ауд 
№570, №572 (навчальний корпус №2), лабораторії №11, №12, №13, №14, 
кабінети: проф. В.Ауліна, проф. Ю.Кулешкова та каб №14а (навчальний 
корпус №3), лабораторії №№14, 17,18, ділянка технічного обслуговування 
акумуляторів та місця загального користування, бойлерна (навчально -  
лабораторний корпус №5), -завідувача навчальної лабораторії О.Тиченка;

- каб. зав. кафедрою, каб проф.. Є.Солових, викладацька, лаб. 
№26,27,28,29 (навчальний корпус №3) -  інженера Л.Катеринич ;

- ауд.№21, №22, №23, №24, №25, №26, №27 (викладацька), №27а (кабінет 
зав.кафедрою) (навчально -лабораторний корпус №5) -  лаборанта
H.Забойкіну;
- кафедрі БДМ та Б - в.т.ч лаб. №11 навчально -  лабораторного корпусу №5

- завідувача навчальної лабораторії М.Грималовського;
- кафедрі ДМ та ПМ - завідувача навчальної лабораторії -  С.Довжука;
- кафедрі вищої математики та фізики -  секція фізики - завідувача 

навчальної лабораторії С.Сєдова, секція вищої математики - техніка І кат. 
Л.Борецьку .
I.4. Деканату ФАЕ - декана Л.Віхрову ;
-кафедрі АВП: лаб. №№353, 302, 367, 361, 369, лаб.№1 — завідувача 

навчальної лабораторії С.Прохватилова, лаб.№№352, 358а, 359, 357 -  
спеціаліста І категорії Д. Малярчука, лаб.№№252, 365 -  навчального майстра
В.Ржевського, лаб.№362 -  лаборанта Ж.Мальованого, кабінети №№360, 
360а, 3606 -  фахівця інженера із застосуванням комп’ютерів Л.Писанку;
- кафедрі ETC та ЕМ - завідувача навчальної лабораторії О.Співак, в т.ч. 

секція електротехніки - навчального майстера В.Мухранського;
- кафедрі програмування комп’ютерних систем і мереж -  завідувача 

навчальної лабораторії А. Кадуріну;
1.5. Деканату економічного факультету -  декана Н.Шалімову;
- кафедрі аудиту, обліку та оподаткування - ст. лаборанта Н.Лук’янець;
- кафедрі фінансів, банківська справа та страхування - ст. лаборанта

1.Давидову;
- кафедрі економічних теорій, маркетингу та економічної кібернетики - 

завідувача навчальної лабораторії О.Бардіяна;
- кафедрі економіки, менеджменту та комерційної діяльності -  ст. 
лаборанта В.Костенко, в т.ч. експертного центру проекту



ERASMUS+UniClaD - фахівця інженера із застосуванням комп’ютерів 
О.Сокуренка;
- кафедрі економіки та підприємництва - ст. лаборанта Т.Яворську ;
- кафедрі міжнародних економічних відносин - ст. лаборанта Н.Рибалко;
- кафедра історії, інформаційної та архівної справи - ст. лаборанта І.Агура;
1.6. центру підготовки фахівців для зарубіжних країн -  відповідального за 
роботу центру І.Шепеленка;
1.7 ЦЗДО -  керівника О.Лізункова;
1.8. бухгалтерії - головного бухгалтера А.Сорокіну;
1.9 бібліотеці - директора бібліотеки В.Евміну ;
1.10. навчальному відділу -начальника навчального відділу .О.Голик;
1.11. відділу кадрів - нач. відділу кадрів М.Головінського;
1.12. профкому співробітників - голову профкому Д.Голуба;
1.13. кім. №222 - професора О.Златопольського;
1.14. відділу маркетингу та соц. досліджень -  нач. відділу А.Калашник;
1.15. архіву - завідувача архівом І.Вакуленко;
1.16. методично -  організаційному відділу (кім.№№703,707,708,710,720, 
721,722а,724,725 -  керівника відділу О.Смірнова;
1.17. актовому залу та всіх приміщеннях СМК -  керівника СМК І.Васильєву;
1.18. канцелярії, машбюро - зав. канцелярією С.Резніченко, в.т.ч.
кабінету та приймальній ректора -  секретаря -  стенографа Т.Недільську, 
кабінету і приймальні проректорів -інспектора , каб.№203, 201 -  ст. 
інспектора JI.Литвинову;
1.9. приймальній комісії (каб.№№100, 101, 103) -  доцента кафедри СГМ 
Д.Богатирьова;
1.20. центру довузівської підготовки -  диспетчера навчального відділу
С.Дейкун ;
1.21. відділу міжнародних зв’язків - керівника відділу В.Натальченко;
1.22. відділу аспірантури -  зав. відділу І.Царенко;
1.23. другій частині (каб.№566) - фахівця Ікат. Л.Стегарь ;
1.24. циклу ЦЗ ( складу ЦЗ) -  відповідального за цикл Ц,3 Р.Осіна;
1.25. студпрофкому (кім.№455)дискотеки - голову студпроф. Є.Шаповал, 
студради (кім.№726) - голова студради - А. Вдовиченко;
1.26. гуртожитку №1 - коменданта В.Мєкотова;
1.27. гуртожитку №2 - коменданта Л.Колеснік;
1.28. гуртожитку №3 - завідуючого гуртожитку А.Слонь;
1.29. гуртожитку №4, в т.ч. приміщення паспортистів - завідуючого 
гуртожитку Н.Полторацьку.;
1.30. музею (каб.№400) - директора музею Ю.Бондарчука;
1.31. центру ексклюзивної освіти - інженера із застосування комп’ютерів 
кафедри ЕМКД О.Сокуренка ;
1.32. в місцях загального користування, підвалі, потокових аудиторіях 
№1,№2,№3 навчального корпуса №1 - коменданта В.Колєчкіну;



1.33. в місцях загального користування, технічному поверсі, підвалі, 
потокових аудиторіях №4,№5,№6,№7 навчального корпуса №2 -  коменданта
Н.Дашко;
1.34. ЮЦ: каб. директора (кім.№3) -  М.Пархоменка , диспетчерська (кім.. 
№2) -  техніка Н.Панченко, кімната програмістів (№15) -  фахівця Ікат. 
програміста прикладного О.Попову, кімната програмістів (№14) -  пров. 
фахівця інженера з програмного забезпечення комп’ютерів О.Луньову., 
кімнати системних адміністраторів (№6),серверна (кім.№5), майстерня 
(кім.№13а) -  пров. фахівця інженера з комп’ютерних систем А.Титаренка, 
приміщення РВЛ( кім.№9, №13) -  пров. фахівця інженера системного 
видавничо -  поліграфічного виробництва В.Абрамову приміщення 
матеріально -  технічного забезпечення (кім. №4,№10) -  пров.фахівця 
інженера з комплектації устаткування й матеріалів Є.Шила, в комп’ютерних 
класах №236 -  техніка І.Мартиненко, №238 -техніка Т.Прокопчук, №№301 -  
техніка М.Салієнко, №358 -  фахівця програміста прикладного О.Бойко, 
№306 - інженера з програмного забезпечення комп’ютерів В.Місюту. 
Контроль за виконанням вимог пожежної безпеки зазначеними особами в 
закріплених приміщеннях ЮЦ — покласти на начальника ЮЦ -  
М.Пархоменка;
1.35. кабінеті зав. господарством, побутових кімнатам двірників, садівників 
та на території університету в робочий час - зав. господарством Л.Гадомську;
1.36. в пунктах охорони території і навчальних корпусів, а також 
закріпленої території в неробочий час -  відповідального за охорону В.Лося ;
1.39. в центральному складі університету -  зав. складом Т.Овчаренко, а 
щодо складів розташованих в підвалах -  м/в осіб матеріальних цінностей, які 
зберігаються в цих приміщеннях;
1.40. енергогосподарству, в електрощитових, вентиляційній камері навчально 
-лабораторного корпусу №5 - головного енергетика І., в т.ч. приміщенні 
АТС -  інженера Н.Кошурко , безпечна експлуатація автоматично -  пожежної 
сигналізації університету -  фахівця І категорії В.Карася;
1.41. кабінетам АГЧ:

- в кабінет проректора з АГР, приймальній -  диспетчера Н.Анікітову;
- кабінет відділу постачання №9 -  керівника відділу Л.Сіроштан;
- кабінет начальника відділу ОП №8 -  нач.відділу ОП Г.Горбачову;
- кабінети №5,7 -  начальника ЕТВ І.Заворуєву;

- кабінети № 6,12 -  фахівця В.Кобу.
1.42.В ремонтній майстерні (де знаходиться тепловий лічильник), 
теплопункті, насосній, зовнішнє та внутрішнє водопостачання, в т.ч. пожежні 
гідранти, резервуар води, внутрішнє водопостачання та приміщення гаражу 
-  фахівця І кат ВГМ В.Кобу;
1.42.В столярном цеху, побутових приміщеннях АГЧ -  начальника ЕТВ
І.Заворуєву;
1.43. закріплена територія та будівлі спортивно -  оздоровчого табору 
«Сосновий гай» м. Світловодськ -  зав.господарством Л.Холявка;



1.44. Контроль за утриманням і експлуатацією технічних засобів 
протипожежного захисту -  головного інженера В.Слоня.
2. Відповідальні за пожежну безпеку несуть відповідальність щодо 
забезпечення пожежної безпеки в закріплених приміщеннях, наявність 
відповідних інструкцій, попереджувальних написів, засобів пожежегасіння 
та їх технічний стан згідно вимог чинного законодавства.
3.Відповідальність за стан охорони праці, пожежної безпеки та виконання 
інших нормативних актів в орендованих приміщеннях покладається на 
орендарів. При укладенні договорів оренди окремим пунктом передбачати ці 
умови.
4.Перепланування та реконструкцію в будівлях та приміщеннях 
університету, які знижують їх конструктивні можливості та протипожежний 
стан дозволяється проводити тільки після виконання проектно-кошторисних 
робіт, погоджених з контролюючими службами.
5. Керівникам структурних підрозділів:
51. своєчасно проводити протипожежні інструктажі з урахуванням категорії 
приміщень та робіт, які виконуються з відповідними записами в журналі 
проведення інструктажів;
5.2.терміново внести відвідні зміни до табличок із зазначенням 
відповідальних за пожежну безпеку в закріплених приміщеннях.
4. Накази про призначення відповідальних за пожежну безпеку від 
10.09.2019р. №32 - 03, від 23.10.2020 р. №36 -  03 вважати такими, що 
втратили чинність.
5. Завідуючій канцелярією С.Резніченко довести даний наказ до керівників 
всіх структурних підрозділів університету
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Проект наказу вносить:

Ректор Володимир . КРОПІВНИЙ
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