
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРА1ІІИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АДМІНІСТРАЦІЯМОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»

ФІЛІЯ "ОКТЯБРЬСК"

НАКАЗп. № 60
м. Миколаїв

Про проведення тимчасових 
вогневих робіт в філії «Октябрьек» 
ДП «АМПУ»

На виконання вимог Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1417, з метою 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час проведення 
тимчасових вогневих робіт на території та в приміщеннях філії 
«Октябрьек»

НАКАЗУЮ:

1. Тимчасові вогневі роботи на території та в приміщеннях філії 
проводити виключно у разі неможливості уникнення цих робіт.

2. Визначити наступних керівників та спеціалістів структурних 
підрозділів філії, які мають право оформлення нарядів-допусків на 
проведення тимчасових вогневих робіт:
Жильников В.Ф. - заступник начальника з розвитку інфраструктури; 
Білоус Н.А. - начальник відділу гідротехнічних споруд та
капітального будівництва;
Ступаченко О.І. - начальник відділу інформаційних технологій;

Шатній Д.П. - начальник дільниці обслуговування будівель споруд та 
прилеглої території.

3. Посадовим особам, зазначеним у п. 2 цього наказу, оформлення та
забезпечення тимчасових вогневих робіт проводити відповідно до вимог 
розділу VII «Правил пожежної безпеки в Україні» та Інструкції про 
порядок організації і ібіт у філії «Октябрьек» №



2
1.10-02-1-2018, а також вимог ІІЛАОП 28.52-7.83-84. ОСТ 25 1162-84 
«Сварочньїе работьі. Требования безопасности».

4. У разі відсутності посадових осіб, зазначених у пункті 2 наказу 
право оформлення нарядів-допусків на проведення тимчасових вогневих 
робіт надавати особам, які в установленому порядку виконують їх 
обов’язки та пройшли навчання з пожежно-технічного Мінімуму.

5. Санкціонування нарядів-допусків на право проведення тимчасових 
вогневих робіт виконується завідувачем сектору пожежної та техногенної 
безпеки Дмитренком В.М., а у разі його відсутності -  начальником служби 
охорони праці Панченком 0.1.

6. Наказ від 11.04.2018 № 13-АГ вважати таким, що втратив чинність.

А7. Контроль за виконанням цього наказу псі класти на заступника 
начальника філії з розвитку інфраструктури Жиль швова В.Ф.
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Начальник філії 
"Октябрьск" ДП "АМПУ"
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ІХ А. Ю. Єгоров


