
 

 

 
НАКАЗ  

(з основної діяльності) 
“   01     “    02       2016 р.                м. Харків             №     16    .  
 
Про організацію та проведення  
навчально-тренувальних зборів  
членів збірної команди університету 
з пожежно-прикладного спорту 
 

Згідно з планом спортивних заходів, що проводяться Державною 
службою України з надзвичайних ситуацій та Федерацією з пожежно-
прикладного спорту України в 2016 році заплановане проведення 1-4 березня 
поточного року Чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту. 

З метою якісної підготовки збірної команди університету до змагань 
НАКАЗУЮ: 

1. Звільнити у період з 01.02.2016р. по 29.02.2016р. від навчального 
процесу, загальноуніверситетських заходів та нарядів (в тому числі й 
групових) нижчеперелічених членів збірної команди та провести навчально-
тренувальні збори на базі університету по вул. Алчевських, 52/54 щоденно 
крім неділі з 9.00 до 12.00 години та з 15.00 до 18.00 години. 

2. До навчально-тренувальних зборів залучити:  
2.1 рядового служби ЦЗ Пирлика Антона Андрійовича - курсант 3 курсу 

факультету №2; 
2.2 рядового служби ЦЗ Пацана Євгена Олександровича - курсант 1 курсу 

факультету №1; 
2.3 рядового служби ЦЗ Пахата Михайло Миколайовича - курсант 1 курсу 

факультету №2; 
3. Тренером зборів призначити завідувача спортивного комплексу 

кафедри фізичної підготовки факультету пожежної безпеки Бєлова В.І. та 
старшого лаборанта кафедри фізичної підготовки Коростійова С.О. 

4. Призначити відповідальним за дотримання вимог Закону України «Про 
охорону праці», начальника кафедри фізичної підготовки полковника служби 
цивільного захисту Краснокутського М.І. та завідувача спортивного 
комплексу кафедри фізичної підготовки факультету пожежної безпеки 
Бєлова В.І., старшого лаборанта кафедри фізичної підготовки 
Коростійова С.О. 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



5. Проректору – начальнику факультету цивільного захисту 
полковнику служби цивільного захисту Роміну А.В., начальнику факультету 
оперативно-рятувальних сил полковнику служби цивільного захисту 
Безуглову О.Є., забезпечити своєчасне відвідування навчально-тренувальних 
зборів вищевказаним членам збірної команди. 

6. Заступнику начальника факультету оперативно-рятувальних сил 
полковнику служби цивільного захисту Титаренку А.В. дозволити 
проживання під час проведення навчально-тренувальних зборів курсантам, 
членам збірної команди, в кімнаті №505 гуртожитку університету: 

6.1. рядовому служби ЦЗ Пацану Є.О. - курсант 1 курсу факультету №1; 
6.2рядовому служби ЦЗ Пахаті М.М. - курсант 1 курсу факультету №2; 
6.3 рядовому служби ЦЗ Пирлику А.А. - курсант 3 курсу факультету  №2. 
7. Начальнику медико-санітарної частини полковнику служби цивільного 

захисту Приходьку Ю.О. встановити контроль за станом здоров'я членів 
збірної команди. 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
факультету оперативно-рятувальних сил полковника служби цивільного 
захисту Титаренка А.В. 
 
 

 

 

 

Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                         В.П. Садковий 
 



ПОГОДЖЕНО: 
 
 
Перший проректор  
з навчальної та методичної роботи 
полковник служби цивільного захисту    О.О. Назаров 
 
 
 
Заступник начальника факультету  
оперативно-рятувальних сил 
полковник служби цивільного захисту     А.В. Титаренко 
 
 
 
Начальник відділу  
організаційно-контрольної 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надрук. 3 прим. 
1. до справи 
2. факультет №1 
3. факультет №2 
 
Белюченко Д.Ю. 
28.01.2016 
 
 


