
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“   20   “             04          2016 р.             м. Харків             №   87    .  

Про організацію та проведення  
навчально-тренувальних зборів  
зі збірною командою 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 
Чемпіонату Харківської області з пожежно-прикладного спорту. 

Для якісної підготовки збірної команди університету до змагань 
НАКАЗУЮ: 
 1. Звільнити у період з 20.04.2016 по 18.05.2015 року від навчального 
процесу, загальноуніверситетських заходів та нарядів (в тому числі й 
групових) нижчеперелічених курсантів та провести навчально-тренувальні 
збори на базі університету по Алчевських, 52/54. 

2. До навчально-тренувальних зборів залучити: 
2.1 рядового служби цивільного захисту БЕЛОНОЖКА Олександра 

Андрійовича - курсант 2 курсу факультету №4; 
2.2 рядового служби цивільного захисту ПАХОТА Михайло 

Миколайовича - курсант 1 курсу факультету №2; 
2.3 рядового служби цивільного захисту ПИРЛИКА Антона 

Анатолійовича - курсант 3 курсу факультету №2; 
2.4 рядового служби цивільного захисту СЕРГІЕНКА Віктора 

Сергійовича - курсант 1 курсу факультету №4; 
2.5 рядового служби цивільного захисту СТЕНЧЕНКА Кирила 

Анатолійовича - курсант 2 курсу факультету №2; 
2.6 рядового служби цивільного захисту УМІНСЬКОГО Віталія 

В’ячеславовича - курсант 2 курсу факультету №4; 
3. Старшим тренером навчально-тренувального збору призначити 

викладача кафедри фізичної підготовки майора служби цивільного захисту           
Белюченка Д.Ю. Тренером зборів призначити завідувача спортивного 
комплексу кафедри фізичної підготовки факультету пожежної безпеки 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 



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. Призначити викладача кафедри 
фізичної підготовки майора служби цивільного захисту Белюченка Д.Ю. 
відповідальним за проведення щоденного цільового інструктажу з питань 
охорони праці за інструкцією №108 « При проведені тренувань з пожежно-
прикладного спорту». 

5. Навчально-тренувальні збори проводити на базах навчально-
спортивного комплексу університету по вул. Алчевських, 52/54, та на базі 
спортивного комплексу ГУ ДСНС України в Харківській області по вул. 
Ньютона 132 а, згідно з розпорядком дня (Додаток 1). 

6. Начальнику факультету оперативно-рятувальних сил полковнику 
служби цивільного захисту Бєзуглову Є.О., начальнику факультету пожежної 
безпеки полковнику служби цивільного захисту Удянському М.М. 
забезпечити своєчасне відвідування навчально-тренувальних зборів 
вищевказаними членами збірної команди.  

7. Проректору – начальнику відділу організації служби полковнику 
служби цивільного захисту Семківу О.М.: 

7.1 Дозволити проживання курсантам, членам збірної команди, під час 
проведення навчально-тренувальних зборів в кімнаті №505 гуртожитку 
університету: 

7.1.1 рядовому служби цивільного захисту ПАХОТІ Михайлу 
Миколайовичу - курсант 1 курсу факультету №2; 

7.1.2 рядового служби цивільного захисту ПИРЛИКУ Антону 
Анатолійовичу - курсант 3 курсу факультету №2; 

7.1.3 рядового служби цивільного захисту СТЕНЧЕНКУ Кирилу 
Анатолійовичу - курсант 2 курсу факультету №2; 

8. Начальнику медико-санітарної частини лікарю полковнику служби 
цивільного захисту Приходьку Ю.О. встановити контроль за станом здоров'я 
членів збірної команди. 

9. 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: 
 
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 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надрук. 3 прим.: 
1. до справи 
3. факультет №4 
4. факультет №2 
Белюченко Д.Ю.  
17.04.2016 р.   
 
 



Додаток №1 
до наказу НУЦЗ України  

_________ № _______ 
 
 
 

Розпорядок дня 
збірної команди університету з пожежно-прикладного спорту під час 

навчально-тренувальних зборів. 
 

№ 
З/П 

ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАХОДИ ВІДВЕДЕНО 
ХВИЛИН 

ЗАПЛАНОВАНИЙ 
ЧАС 

1. Підйом спортсменів - 7.00 
2. Ранковий туалет 20 7.20-7.40 
3. Ранковий огляд 10 7.45-7.55 
4 Сніданок 20 8.00-8.20 
5. Прибирання кімнати 15 8.30-8.45 
6. Тренування №1 180 9.00-12.00 
7. Особистий час (водні процедури, 

відпочинок,вивчення навчального 
матеріалу) 

90 12.30-14.00 

8 Обід 30 14.00-14.30 
9. Підготовка до тренування. 30 14.30-15.00 
10. Тренування №2 150 15.00-17.30 
11. Особистий час (водні процедури, 

відпочинок, вивчення навчального 
матеріалу) 

150 17.30-20.00 

12. Вечеря 20 20.00-20.20 
13. Особистий час 

(відпочинок,перегляд 
телепрограмам) 

55 20:30-21:25 

14. Вечірня перевірка 15 21:25-21.40 
15. Вечірній туалет 20 21:40-22:00 
16 Відбій - 22:00 

 
НЕДІЛЯ ТА ДЕРЖАВНІ СВЯТКОВІ ДНІ – ВІДПОЧИНОК (ЗВІЛЬНЕННЯ) 
 
Начальник викладач кафедри ФП 
полковник служби цивільного захисту                                М.І. Краснокутський 
 
 
 
 
 
 


