
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“   24     “           05           2016 р.             м. Харків             №    109       .  
.  
Про організацію та проведення  
навчально-тренувальних зборів  
зі збірними командами університету 
з боротьби самбо, легкої атлетики, 
поліатлону та пожежно-прикладного спорту  
 

У відповідності до календарного плану спортивних заходів ЦР 
«Динамо» України, ДСНС України, а також з метою якісної підготовки 
збірних команд університету до Спартакіади ЦР «Динамо» України, 
ДСНС України з боротьби самбо (14-15 вересня 2016 року), легкої 
атлетики (14-15 вересня 2016 року), поліатлону (07-09 вересня 2016 року) 
та пожежно-прикладного спорту (26-28 серпня 2016 року).  
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. У період з 01.08.2016 р. по 30.08.2016 р. провести навчально-

тренувальні збори на базі університету по вул. Алчевських, 52/54 зі 
збірними командами університету з боротьби самбо, легкої атлетики, 
поліатлону та пожежно-прикладного спорту для підготовки до вказаних 
змагань. 

2. До  навчально-тренувальних зборів залучити: 
2.1 рядового служби цивільного захисту БАБІЧА Артема 

Володимировича – курсанта 1-го курсу факультету № 4; 
2.2 підполковника служби цивільного захисту БЄЛЯЄВА 

Володимира Юрійовича – викладача кафедри інженерної та аврійно-
рятувальної техніки факультету № 2; 

2.3 рядового служби цивільного захисту БЄЛОНОЖКА Олександра 
Андрійовича – курсанта 2-го курсу факультету № 4; 

2.4 рядового служби цивільного захисту БОНДАРЕНКА Олексія 
Володимировича – курсанта 3-го  курсу факультету № 4; 

2.5 рядового служби цивільного захисту ГРЯНКА Юрія 
Миколайовича – курсанта 3-го  курсу факультету № 1; 

2.6 рядового служби цивільного захисту ЄРМОЛЕНКА Олега 
Романовича – курсанта  4-го курсу факультету № 2; 

2.7 майора служби цивільного захисту КУСТОВА Максима 
Володимировича – докторанта докторантури; 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



2.8 підполковника служби цивільного захисту ЛЄВТЄРОВА 
Олександра Анатолійовича – провідного наукового співробітника науково-
дослідної лабораторії моніторингу надзвичайних ситуацій науково-
дослідного центру; 

2.9 рядового служби цивільного захисту ЛИСЕНКА Олексія 
Олександровича – курсанта 1-го курсу факультету № 2; 

2.10 рядового служби цивільного захисту ЛЯШЕНКА Артура 
Олександровича – курсанта 2-го курсу факультету № 1; 

2.11 рядового служби цивільного захисту МАРЮЩЕНКА 
Владислава Сергійовича – курсанта 3-го  курсу факультету № 2; 

2.12 рядового служби цивільного захисту МАТЯШУКА Андрія 
Юрійовича – курсанта 1-го курсу факультету № 4; 

2.13 старшого лейтенанта служби цивільного захисту ОСТАПОВА 
Костянтина Михайловича – ад'юнкта ад'юнктури;  

2.14 рядового служби цивільного захисту ПАДЕРІНА Івана 
Ігоровича – курсанта 2-го  курсу факультету № 2; 

2.15 рядового служби цивільного захисту ПАХОТУ Михайла 
Миколайовича – курсанта 1-го  курсу факультету № 2; 

2.16 рядового служби цивільного захисту ПАЦАНА Євгена 
Олександровича – курсанта 1-го  курсу факультету № 1; 

2.17 рядового служби цивільного захисту ПИРЛИКА Антона 
Анатолійовича – курсанта 3-го  курсу факультету № 1; 

2.18 рядового служби цивільного захисту ПЛОТНІКОВА Юрія 
Вікторовича – курсанта 4-го курсу факультету № 2; 

2.19 рядового служби цивільного захисту ПОПРУГУ Олексія 
Юрійовича – курсанта 2-го  курсу факультету № 1; 

2.20 рядового служби цивільного захисту СЕРГІЄНКА Віктора 
Сергійовича – курсанта 1-го курсу факультету № 3; 

2.21 рядового служби цивільного захисту СТЕНЧЕНКА Кирила 
Анатолійовича – курсанта 2-го курсу факультету № 2; 

2.22 рядового служби цивільного захисту УМІНСЬКОГО Віталія 
В’ячеславовича – курсанта 2-го курсу факультету № 4; 

2.23 рядового служби цивільного захисту ХАЛІЛОВА Савгулу 
Елльшана огли – курсанта 1-го курсу факультету № 4; 

2.24 рядового служби цивільного захисту ЧЕЧЕТУ Дениса 
Дмитровича – курсанта 3-го курсу факультету № 4; 

2.25 майора служби цивільного захисту ЧЕРНУХУ Антона 
Андрійовича – доцента кафедри пожежної та рятувальної підготовки           
факультету № 2; 

2.26 рядового служби цивільного захисту ЧЕРНУХУ Микиту 
Валерійовича – курсанта 3-го курсу факультету № 2; 

2.27 рядового служби цивільного захисту ШКОНДІНА Антона 
Олеговича – курсанта 4-го курсу факультету № 2; 

2.28 рядового служби цивільного захисту ЩЕПКІНА Олексія 
Олександровича – курсанта 4-го курсу факультету № 4. 
  3. Тренером збірної команди з боротьби самбо призначити 
командира навчального взводу капітана служби цивільного захисту 



Хмелюка О.В, тренерами збірної команди з поліатлону призначити 
заступника начальника факультету № 4 полковника служби цивільного 
захисту Черепаху Р.Е. та старшого викладача кафедри фізичної підготовки 
полковника служби цивільного захисту Білоусова А.В., тренерами збірної 
команди з легкої атлетики призначити викладача кафедри фізичної 
підготовки старшого лейтенанта служби цивільного захисту Плюща М.О. 
та командира навчального взводу старшого лейтенанта служби цивільного 
захисту Жогла В.М., тренером збірної команди з пожежно-прикладного 
спорту призначити викладача кафедри фізичної підготовки майора служби 
цивільного захисту Белюченка Д.Ю. 
  4. Відповідальним за стан охорони праці та організацію навчально-
тренувальних зборів призначити начальника кафедри фізичної підготовки 
полковника служби цивільного захисту Краснокутського М.І. 
Відповідальними за проведення щоденного цільового інструктажу з питань 
охорони праці призначити викладачів кафедри фізичної підготовки. 
  5. Відповідальними за режим під час проведення навчально-
тренувальних зборів призначити вище призначених тренерів збірних 
команд. 
  6. Навчально-тренувальні збори проводити на базах навчально-
спортивного комплексу університету по вул. Алчевських, 52/54 та ХОО 
ФСТ «Динамо» України щоденно з 9.00 до 12.00 та з 15.00 до 20.00 
години. 
 7. Начальнику факультету № 4 полковнику служби цивільного 
захисту Удянському М.М. забезпечити проживання курсантів на період 
проведення навчально-тренувальних зборів у розташуванні університету. 
 8. Начальнику факультету № 1 полковнику служби цивільного 
захисту Роміну А.В., начальнику факультету № 2  полковнику служби 
цивільного захисту Безуглову О.Є., начальнику факультету № 3 
полковнику служби цивільного захисту Куфлієвському А.С. та начальнику 
факультету № 4 полковнику служби цивільного захисту Удянському М.М. 
забезпечити перебування вищевказаних спортсменів на навчально-
тренувальних зборах та перенести відпустку курсантам на липень місяць. 

9. Начальнику навчально-методичного відділу полковнику служби 
цивільного захисту  Морозову А.І. організувати  проходження стажування 
вищевказаним курсантам 2-го та 3-го курсу на базі НПРЧ університету в 
серпні 2016 р. 
 10. Начальнику відділення продовольчого забезпечення 
Подорваному В.К. забезпечити курсантів у період з 01.08.2016 р. по 
30.08.2016 р. продовольчим забезпеченням.  
 11. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора – 
начальника відділу організації служби полковника служби цивільного 
захисту Семківа О.М. 
 
 
Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                        В.П. Садковий 
 



ПОГОДЖЕНО: 
 
Перший проректор 
полковник служби цивільного захисту    В.В. Коврегін 
 
Проректор з навчальної 
та методичної роботи  
полковник служби цивільного захисту    О.О. Назаров 
 
Проректор – начальник відділу  
організації служби 
полковник служби цивільного захисту    О.М. Семків 
 
Проректор з наукової роботи – начальник 
науково-дослідного центру  
полковник служби цивільного захисту    В.А. Андронов 
 
Начальник відділу адміністративної роботи 
підполковник служби цивільного захисту   С.С. Щербак 
 
Начальник сектора з питань запобігання  
та виявлення корупції 
підполковник служби цивільного захисту   С.О. Скляров 
 
Начальник юридичного сектора             
майор служби цивільного захисту             В.Д. Тогобицька 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На друк. 5 прим.: 
1. до справи 
2. до факультету № 1 
3. до факультету № 2 
4. до факультету № 3 
5. до факультету № 4 

 
Плющ М.О. 
28.04.2016 


