
 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

15.01.2019 смт Нова Водолага           № 33 

 

Про розроблення заходів щодо дотримання  

правил безпеки  перебування учнів та  

працівників  Комунального закладу  

“Нововодолазький санаторний навчально- 

виховний комплекс”Харківської обласної ради  

в учбовому корпусі у  2019 році 

 

Відповідно до результатів проведеної експертизи  та проектної 

пропозиції щодо підсилення ослабленої тріщинами несучої стіни та плит 

перекриття будівлі учбового корпусу (столярної та слюсарної майстерень) 

Комунального закладу “Нововодолазький санаторний навчально-виховний 

комплекс” Харківської обласної ради та з метою подальшої експлуатації 

будівлі навчального корпусу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Коротецькому В.П., заступнику директора з адміністративно-господарської 

роботи, Калашник Ю.О., інженеру з охорони праці розробити заходи  щодо 

дотримання правил безпеки  перебування учнів (вихованців) та працівників в 

учбовому корпусі  у 2019 році  відповідно до рекомендацій “Інституту 

будівництва інженерної академії  України”. 

До  31.01.2019 

2. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

Директор                                                                                                   С.Ю.Єрмаков 

Коротецький 
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З наказом  від 15.01.2019 № 33  ознайомлені: 

Коротецький В.П.___________ 

Калашник Ю.О.________________ 
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                                                                                          Додаток до наказу 1 

                                                                                          КЗ “Нововодолазький СНВК” 

                                                                       від 12.01.2019 № 33 

Першочергові заходи 

 щодо  дотримання правил безпеки перебування учнів та працівників Комунального 

закладу «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс»  Харківської 

обласної ради  в учбовому корпусі (навчальні майстерні І та ІІ поверхів)  на період до 

початку ремонтно-відновлювальних  робіт відповідно до висновку ТОВ «Інститут 

будівництва» ІАУ за 2018 рік 

 

№ 

з/п 

Захід Відповідальні 

1. Огородиди прилеглу ділянку до стіни, яку  визнано 

аварійною 

Директор  Єрмаков С.Ю. 

заступник з АГР  Коротецький В.П. 

1.  Заборонити  експлуатацію та перебування учасників 

освітнього процесу в приміщеннях столярної та 

слюсарної майстерень до проведення відновлювальних 

робіт. 

Директор  Єрмаков С.Ю. 

заступник з АГР  Коротецький В.П. 

2.  Вивісити на вхідних дверях майстерень гасла з написом: 

Увага! Вхід заборонено! 

Заступник директора з АГР 

Коротецький В.П., інженер з 

охорони праці Калашник Ю.О. 

3. З метою уникнення можливого обвалу  зовнішньої стіни 

майстерень необхідно вжити наступні заходи: 

- відновити кирпичну кладку кардизної ділянки стіни; 

- встановити тимчасові опори під зовнішню стіну на 

ділянці; 

- виконати ревізію всіх систем водонесущих комунікацій 

учбового корпусу; 

- засипати відритий контрольний шуфт з пошаровим 

трамбуванням шарів грунту ( шари по 30 см); 

- встановити тимчасові підпірки під плити перекриття 

над першим поверхом  дерев’яними колодами  на 

відстані 1,5 м  одне від одного (з внутрішньої сторони); 

- встановити контрольні гіпсові маяки на   найбіш 

характерних тріщинах стіни; 

Заступник директора з АГР 

Коротецький В.П., інженер з 

охорони праці Калашник Ю.О. 

4 Проінформувати педагогічний, адміністративно-

технічний та учнівський колективи про технічний  стан 

столярної та слюсарної майстерень 

Директор  Єрмаков С.Ю. 

5. Провести інструктаж з безпеки життєдіяльності з 

педагогічним,  адміністративно-технічним  персоналом 

та учнями закладу з приводу пересування коридорами 

закладу та шкільним подвір’ям в межах аварійної 

ділянки  столярної та слюсарної майстерень. 

Заступник директора з АГР 

Коротецький В.П., інженер з 

охорони праці Калашник Ю.О. 


