
  
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
імені адмірала Макарова 
ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

"06" 12 2012 р.                      м. Херсон                              № 68                                  
 
Про заборону  
куріння тютюну  
 
 

 Відповідно до закону України «Про заходи щодо попередження та 
зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я 
населення» від 18.06.12 р. № 4844, що набирає чинності з 16.12.12 р. 
заборонено куріння: 

- у навчальних та освітньо-виховних закладах; 
- в установах охорони здоров’я;  
- в приміщеннях закладів культури; 
- в приміщеннях закритих спортивних споруд; 
- у ліфтах і таксофонах; 
- на дитячих майданчиках; 
- на спортивних майданчиках, стадіонах; 
- в під’їздах житлових будинків; 
- в підземних переходах; 
- в громадському транспорті; 
- в приміщеннях підприємств ресторанного господарства. 
У відповідності з цим законом Вчена рада 05.12.12 р. своїм рішенням 

заборонила куріння у будівлі філії і на її території включно в межах тротуару 
по пр. Ушакова, вул. Молодіжній та у внутрішньому дворі філії за винятком 
спеціально обладнаного місця для куріння. 

З метою виконання закону і рішення Вченої ради щодо заборони 
куріння: 

1. Кураторам усіх груп і курсів: 
1.1. Довести до відома студентів про зміст закону на позаплановому 

інструктажі під розпис в журналі інструктажу. 
 Термін – до 26.12.12 р.  
1.2. Повідомити про можливі штрафи від 1 до 10 тис. грн. за куріння у 

вказаних в законі вище місцях. 
1.3. Попередити про відрахування студента із навчального закладу у 

випадку отримання філією повідомлення, що фіксує порушення закону і 
накладання штрафу. 



  
 

2. Заст. директора з організаційно-виховної роботи О.В. Дрозд зміст 
цього розпорядження довести до відома кураторів груп під розпис на 
зворотній стороні розпорядження. 

3. Заст. директора з АГЧ В.В. Савельєву, зав. кафедрами             
О.М. Дудченку, О.В. Щедролосєву, В.В. Шевченку, А.А. Андреєву,           
О.Е. Ломоносовій, О.Є.Лугініну, В.П. Борку, заст. зав. кафедрою            
С.А. Лою дане розпорядження проробити із викладачами та допоміжним 
персоналом підрозділів.   

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заст. 
директора з організаційно-виховної роботи О.В. Дрозд.  

5. Провідному фахівцю М.В. Чепінозі зміст цього розпорядження 
довести до відома заст. директора з організаційно-виховної роботи та зав. 
кафедрами  Херсонської філії під розпис. 
  
 
 
 
 
  
 Директор                                                                 А.В. Ломоносов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


