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нАкАз

КиiЪ *,J-йJ

УкраТни,
захисту)),
з метою

та споруд унiверситету вiд негативних
техногенного та природного характеру, що
або при cKoeHHi терористичних aKTiB

FIАКАЗУЮ:

наслiдкiв надзвичайних ситуацiй
можуть бути в особливий перiод,

1. Керiвником цивiлъного захисту унiверситету призначаю себе.

2, На час виникнення надзвичайнот ситуацiт об'сктового рiвня створи1и
шт,аб з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноТ ситуацii. Начальником шl.абу
призначаю РоманЧука ГIетРа Василъовича, начальника вiддiлу з питань I-IЗ.

з, Пункт управлiння при виникненнi надзвичайних ситуацiй розташуватив кабiнетi начальника вiддiлу з питань цивiльного захисту (uyn. освiти, 4,кабiнет J\& З12,,гел,244-96-1в, 2-18). Клас для навчанъ та засiдань в к.З19
гоJIовного навчаJIьного корпусу.

4" Для виконання завдань цивiльного захисту створити об'ек говi
срсlрмування цивiльного захисту унiверситету, куди залучи^ги працезда].них
спiвробiтникiв, за винятком жiнок якi плu-ru дiтей до ь pokiB, та жiнок з
сереДнъою та вищою lvlеличною освiтою, за винятком жiнок якi мають дi.геi'л доЗ-х poKiB.
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5. Пiдготовку працiвникiв та студентiв з питань цивiльного захиступроводити В навч€Lлъних групах пiд керiвництвом деканiв факультетiв,завiдувачiв кафедр, комендантiв корпусiц завiдувачiв гуртожитками та
керiвникiв структурних пiдроздiлiв унiверситету.

6. Затвердити керiвний склад комiсiй, служб
та формувань цивiльного захисту:

б.1. комiсiя з питань надзвичайних ситуацiй:
Голова KoMicii - ректор Кулiков Петро Мусiйович;
ЗаотупнИк головИ KoMicii - прорекТор з навч€tлъно-методичноi роботиТТIпаков Андрiй Василъович
вiдповiдальний секретар koMicii - доцент кафедри технологiт будiвельних

Члени KoMicii:
- старший викладач кафедри опору матерiалiв Пошивач Щмитро

Володимирович;

конструкцiй i виробiв Пальчик Петро Петрович;

- старший викладач
Михайлiвна;

- заступник декана факультету iнженерних систем та екологii Чепурна
Наталiя Володимирiвна;

кафедри професiйноТ освiти Мороз Iрина

- старший викладач кафедри iнженерноi геодезii Ковальов Микола
В'ячеславович.

6,2. В, вакуацiйна комiсiя:
Голова KoMicii - перший проректор Чернишев Щенис Олегович;
Заступник голови KoMicii- заступник декана архiтектурного факулътетуПокотило Костянтин Михайлович;

кафедри дизайнуархlтектурного середовища Сало Валерiя Володимирiвна;
Члени KoMicii:

- заступник декана факультету iнженерних систем та екологii Щупляк
Олена ВiталiiЪна;

- заступник декана факультету автоматизацii i iнформацiйних
технологiй Терентьев олександр Олександрович;

- заступник декана будiвельно-технологiчного
Апанасенко Валерiй Юхимович;

- заступник декана факультету автоматизацii i

факуль,гету

технологiй Свiдерський Анатолiй Тофiлiйович.
iнформацiйних



доцент кафедри економiки будiвництва Гриценко Олександр
Сергiйович;
- началъник навчально-методичного

Олександрович;
вlддlлу Скляров Iгор

б.3. Керiвник робiт з лiквiдацi'i наслiдкiв надзвичайноi ситуацii:
Проректор з навч€lпьноi роботи та комплексного Dозвиткv Хопле
Олександр Михайлович.

розвитку Хоменко

б.4. Служба матерiально - технiчного забезпечення:
Началъник служби - головний iнженер Агарков Микола Микйайович.
Заступник началъника служби - нач€tлъник вiддiлу маркетингу Пiдгурськатетяна Юхимiвна.
У складi служби - 3 працiвника.

б.5.. Господарсь
начальник служби - Рибалко

господарсъкого вiддiлу.
ЗаступнИк начаJIъника служби - Пампуха Володимир Iванович, керiвник

ремонтно-експлуатацiйноi служби.
коберник Вадим Володимирович, директор студентсъкого мiстечка.
командир ланки - Савченко Наталl" Сергiiъна, провi днийiнженер енерго-механiчноТ служби. У складi ланки - 10 працiвникiв.

командир';!1#":";"1iж::"Ё;ж,й."ж",нr#оранткафедри
охорони працi i навколишнього середовища.

У складi ланки - 10 студентiв Ърхiтектурного факулътету.

6.7. Аварiйно-технiчнi групи:
АварiйнО-технiчна група NЬ 1: началъник - Павлюченко ЯрославБорисович, головний ."Jр..r"* електротехнiчноi "лужби з ним 2Опрацiвникiв з електротехнiчноil ремонтно-експлуатацiйноi та енергомеханiчноi

служб.
Аварiйно-технiчна група J\b 2: начальник - Кiщак Ната-пiя Григорiвназавiдувач автотранспортного господарства - з нею 20 працiвникiвавтотранспортного господарства.

ка слуясба:
Тетяна Григорiвна, начальник

б.8. Група оповiщенця та звrязку :
КомандИр групи - Тисленко олексанДр Борисович, нач€UIьник центруiнформацiйних систем та комунiкацiй.



КОМаНДИР ЛаНКИ ОПОВiЩеННя - Алюнiн Юрiй Олександрович, начальниквiддiлу технiчноi пiдтримки iнформацiйно-поrуй*uцiйних *Ъi.*
Командир ланки зв'язку - Кисломед Олександр ЯкЪвич, провiдний,_T_Tl"p електро-технiчноi .пу*б, ,u 10 працiвникiв центру iнформацiйнихсистем та комунiкацiй.

б.9. Вiддiлення поfi(ежогасiння :
командир вiддiлення - Королъ олексiй Олександрович, начальник вiддiлуохоронИ працi - з ним 11 працiвникiв господарсъкоi служби.-

6.10. Ланка iнженерноi розвiдки:

командир ланки - Стефанович IBaH Станiславович, старший викладачкафедрИ охорони працi ,u ,ru"полишнього середовища - з ним б студентiвархiтектурного факультету.

б.11. Група радiацiйноi та хiмiчноi розвiдки:

Командир групи - Корiнний Володимир Iллiч, старший викладач кафедриохорони працi i навколишнього середовища.
Ланка радiацiйноi та хiмiчноirрозвiдки j\гs 1: командир ланки - Тамбовцев

9::: О]"ксандрович, iнже".р оuф.дри xiMii - з ним 3 студента факулътету1нженерних систем та екологii.
ланка радiацiйноi та хiмiчноi розвiдки Ль 2: командир ланки - Недiн олегВалентинович, завiдувач лабораторiею кафедри xiMii - з ";; ffi;^;;;;

факулътету iнженерних систем та екологii.

6.12, Пункт caHiTapHo'i обробки:

Началъник сл_ужби - Мирончук Жанна АнатолiiЪна, начапьник iдалънi - знею 4 працiвника iдалънi.

7, Керiвникам_структурних пiдроздiлiв, деканам факулътетiв забезпечитикомплектування об'ектових формуванъ цивiльного захисту працiвниками тастудентами.

, _r_ __j:1o1:y комiсiй, нач€шъникам служб, командирамYl I\UmllUlI4, начаJIъникам служо, командирам формуванъцивiльного захисту довести наказ до персоналу формувань, провести заняття,

:rj::119J:т:i:.y::_, :9:: "зки 
та 1ч"i:":l !,ii-. Йо;;;залiку надати увlддlл з питань цивiльного захисту до 01 .ОЗ.2022року.
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9, НачаЛьникУ центрУ iнформацiйних систем та комунiкацiй (ОлександрТЕСЛЕНКО) наказ викласти на сайтi унiверситету.

.rr""i.О;Jаказ 
М 3-ЦЗ вiд 30 листопада2020 року вважати таким, що втратив

1 1, Контроль за виконанням цъого Еак€}зу з€lJIишаю за собою.
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Володимир ГАВРИЛЮК
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ректор /l __._--n4"Tpo кулIков
ll {q;z--

Проект нак€ву 
"r"""rо, 

V lJ/

Проректор з навчалъноi
та комплексного

Проректор з навчzlJIьн
роботи

Началъник вiддiлу кадрiв

Начальник юридично-
правового вiддiлу

Начальник вiддiлу з питанъ
цивiльного захисту

ПОГОДХtЕННll:
Перший проректор


