
 

 

НАКАЗ 
 

“   20   “        04        2016 р.                  м. Харків                        №    86   . 
 
Про допуск до водолазних спусків та робіт 

  
Керуючись у практичній діяльності з питань водолазної справи Наказами 

і настановами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вимогами 
Єдиних правил безпеки праці на водолазних роботах РД 31.84.01-90, 
розглянувши матеріали водолазної кваліфікаційної комісії Університету про 
закінчення курсів водолазів та проходження щорічної атестації  на 2016 рік 
водолазним складом університету 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Ввести до складу позаштатної водолазної групи Університету 
«ТРИТОН» на посади позаштатних водолазів (легководолазів), із 
випробувальним терміном 1 рік курсантів Університету, що закінчили курси у 
2015 році та висловили бажання продовжувати заняття з водолазної справи: 

1.1 рядового служби цивільного захисту ДАНЧЕНКО Олексія 
Дмитровича – курсанта 4-го курсу факультету № 2; 

1.2 рядового служби цивільного захисту ІВАНОВА Олександра 
Володимировича – курсанта 2-го курсу факультету № 1;  

1.3 рядового служби цивільного захисту КАЛАШНІКА Владислава 
Олеговича – курсанта 2-го курсу факультету № 1; 

1.4 рядову служби цивільного захисту КОФТУН Аліну Михайлівну – 
курсанта 2-го курсу факультету № 1; 

1.5 рядового служби цивільного захисту КУРІЛОВА Владислава 
Олеговича – курсанта 3-го курсу факультету № 1; 

1.6 рядового служби цивільного захисту ЛІСОВОГО Андрія Віталійовича 
– курсанта 2-го курсу факультету № 1; 

1.7 рядового служби цивільного захисту ПУТРЮ Антона Станіславовича 
– курсанта 2-го курсу факультету № 1; 

1.8 рядового служби цивільного захисту РАДІОНОВА Андрія 
Вячеславовича – курсанта 2-го курсу факультету № 1; 

1.9 рядового служби цивільного захисту РЕДЧЕНКА Олександра 
Олексійовича – курсанта 2 курсу факультету № 1; 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 



1.10 рядового служби цивільного захисту ШЕВЦОВА Володимира 
Романовича – курсанта 2-го курсу факультету № 1. 

2. Підтвердити кваліфікаційні характеристики «водолаз 3-го класу І-ІІ 
групи спеціалізації робіт» та допустити до виконання водолазних спусків  
аварійно-рятувального, підводно-технічного та тренувального спрямування на 
глибинах до 12 метрів у водолазних спорядженнях відкритої схеми дихання та 
вентильованих, наступних позаштатних водолазів Університету: 
 2.1 лейтенанта служби цивільного захисту БІЛОУСА Сергія Сергійовича 
– начальника караулу 8-ДПРЧ м. Харкова, водолаза 3-го класу І-ІІ групи 
спеціалізації робіт; 

2.2 рядового служби цивільного захисту ПАВЛЕНКА Олександра 
Руслановича – курсанта 3-го курсу факультету № 2, водолаза 3-го класу І-ІІ 
групи спеціалізації робіт;   
 2.3 рядового служби цивільного захисту ТОМКА Максима Юрійовича – 
курсанта 3-го курсу факультету № 1, водолаза 3-го класу І-ІІ групи спеціалізації 
робіт;   

2.4 рядового служби цивільного захисту ДОЛЖКА Олександра 
Віталійовича – курсанта 5-го курсу факультету № 2, водолаза 3-го класу І-ІІ 
групи спеціалізації робіт; 

2.5 рядового служби цивільного захисту ДАНЧЕНКА Олексія 
Дмитровича – курсанта 4-го курсу факультету № 2, водолаза 3-го класу І-ІІ 
групи спеціалізації робіт; 

2.6. рядового служби цивільного захисту ІВАНОВА Олександра 
Володимировича – курсанта 4-го курсу факультету № 2, водолаза 3-го класу І-ІІ 
групи спеціалізації робіт; 

2.7 рядового служби цивільного захисту КАЛАШНІКОВА Владислава 
Олеговича – курсанта 2-го курсу факультету № 1, водолаза 3-го класу І-ІІ групи 
спеціалізації робіт; 

2.8 рядового служби цивільного захисту КУРІЛОВА Владислава 
Олеговича  – курсанта 3-го курсу факультету № 1, водолаза 3-го класу І-ІІ 
групи спеціалізації робіт; 

2.9 рядового служби цивільного захисту ЛІСОВОГО Андрія Віталійовича 
– курсанта 2-го курсу факультету № 1, водолаза 3-го класу І-ІІ групи 
спеціалізації робіт; 

2.10 рядового служби цивільного захисту ПУТРЮ Антона 
Станіславовича – курсанта 2-го курсу факультету № 1, водолаза 3-го класу І-ІІ 
групи спеціалізації робіт; 

2.11 рядового служби цивільного захисту РАДІОНОВА Андрія 
Вячеславовича – курсанта 2-го курсу факультету № 1, водолаза 3-го класу І-ІІ 
групи спеціалізації робіт; 

2.12 рядового служби цивільного захисту РЕДЧЕНКА Олександра 
Олексійовича – курсанта 2-го курсу факультету № 1, водолаза 3-го класу І-ІІ 
групи спеціалізації робіт; 



2.13 рядового служби цивільного захисту ШЕВЦОВА Володимира 
Романовича - курсанта 2 курсу факультету № 1, водолаза 3-го класу І-ІІ групи 
спеціалізації робіт. 

 3. Підтвердити кваліфікаційну характеристику «аквалангіст-рятувальник 
(легководолаз)» та допустити до виконання водолазних спусків із обстеження 
акваторій і об’єктів, робіт пошуково-рятувального та тренувального 
спрямування на глибинах до 12 метрів у автономних та шлангових 
легководолазних спорядженнях відкритої схеми дихання позаштатного 
легководолаза Університету - рядову служби цивільного захисту  КОФТУН 
Аліну Михайлівну – курсанта 2 курсу факультету № 1, аквалангіста-
рятувальника (легководолаза). 

4. Допустити до керівництва водолазними спусками в присутності 
керівника водолазних робіт: 

4.1 лейтенанта служби цивільного захисту БІЛОУСА Сергія Сергійовича 
– начальника караулу 8-ДПРЧ м. Харкова, водолаза 3-го класу І-ІІ групи 
спеціалізації робіт, старшого водолаза позаштатної групи «ТРИТОН»; 

4.2 рядового служби цивільного захисту ПАВЛЕНКА Олександра 
Руслановича – курсанта 3 курсу факультету ОРС, водолаза 3-го класу І-ІІ групи 
спеціалізації робіт. 
 5. Призначити керівником водолазних робіт та спусків, відповідальним за 
дотримання вимог безпеки праці БОНДАРЯ Валерія Володимировича, 
викладача кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, водолаза 
1-го класу, в.о. керівника позаштатної групи «ТРИТОН».  
 6. Начальнику факультету № 1 полковнику служби цивільного захисту 
РОМІНУ Андрію Вячеславовичу, начальнику факультету № 2  полковнику 
служби цивільного захисту БЕЗУГЛОВУ Олегу Євгеновичу забезпечити участь 
курсантів у роботі позаштатної водолазної групи «ТРИТОН». 

7. Загальний контроль за виконанням наказу покласти на проректора 
університету з навчальної та методичної роботи полковника служби цивільного 
захисту Назарова О.О. 

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



ПОГОДЖЕНО: 
 
Проректор університету  
з навчальної та методичної роботи 
полковник служби цивільного захисту           О.О. Назаров 
 
Проректор університету - начальник  
відділу організації служби  
полковник служби цивільного захисту                     О.М. Семків 
 
Начальник відділу  
адміністративної роботи  
підполковник служби цивільного захисту           С.С. Щербак 
 
Начальник  юридичного сектора      
майор служби цивільного захисту                          В.Д. Тогобицька 
 
Начальник сектора  
з питань запобігання та виявлення корупції   
підполковник служби цивільного захисту                              С.О. Скляров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надр. 3 прим. 
1 –  до справи 
2 – факультет № 1 
3 – факультет № 2  
Бондарь В.В. 
11.03.2016 р. 


