
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“    22    “            01           2016 р.             м. Харків             №      9         .  
 
Про організацію та проведення  
навчально-тренувальних зборів  
членів збірної команди університету 
з гирьового спорту 
 

У зв’язку  з проведенням 16-17 лютого 2016 року «Спартакіади 
ДСНС України», а також з метою якісної підготовки членів збірної 
команди університету з гирьового спорту 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Звільнити у період з 25.01.2016р. по 17.02.2016р. 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 та Баварська, 7 зі збірною командою університету з 
гирьового спорту – щоденно з 9.00 до 12.00 години та з 15.30 до 19.00 
години. 

2.  До  навчально-тренувальних зборів залучити:  
2.1 рядового служби цивільного захисту Фінке С.Г. – курсанта          

3-го курсу факультету цивільного захисту; 
2.2 рядового служби цивільного захисту Килипка А.В. – курсанта     

5-го курсу факультету цивільного захисту; 
2.3 рядового служби цивільного захисту Кошіля В.М. – курсанта      

3-го курсу факультету цивільного захисту; 
2.4 рядового служби цивільного захисту Новікова Я.О. курсанта      

3-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил; 
2.5 рядового служби цивільного захисту Єрьоменка С.І. – курсанта     

3-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил; 
2.6 рядового служби цивільного захисту Денисенка О.В. – курсанта  

3-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил; 
2.7 рядового служби цивільного захисту Анацьку А.І. – курсанта       

2-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил; 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
УКРАЇНИ 

 



2.8 рядового служби цивільного захисту Руденка В.В – курсанта       
2-го курсу факультету пожежної безпеки; 

2.9 рядового служби цивільного захисту Бердіна Є.С. – курсанта       
2-го курсу факультету пожежної безпеки; 

2.10 рядового служби цивільного захисту Гавву В.Ю. – курсанта       
2-го курсу факультету пожежної безпеки; 

2.11 рядового служби цивільного захисту Рудь Д.О. – курсанта         
2-го курсу факультету пожежної безпеки; 

2.12 рядового служби цивільного захисту Ємця Є.О. – курсанта        
3-го курсу факультету пожежної безпеки; 

2.13 рядового служби цивільного захисту Цибулю А.С. – курсанта     
3-го курсу факультету пожежної безпеки; 

2.14 рядового служби цивільного захисту  Гламазденко Д.О. – 
курсанта 3-го курсу факультету пожежної безпеки. 

3. Тренером збірної команди з гирьового спорту призначити  
викладача кафедри фізичної підготовки підполковника служби цивільного 
захисту Кононовича В.Г. 

4. Відповідальним за організацію навчально-тренувальних зборів 
призначити начальника кафедри фізичної підготовки полковника служби 
цивільного захисту Краснокутського М.І. 

5. Відповідальним за стан охорони праці під час проведення 
навчально-тренувальних зборів призначити начальника кафедри фізичної 
підготовки полковника служби цивільного захисту Краснокутського М.І. 
та  викладача кафедри фізичної підготовки підполковника служби 
цивільного захисту Кононовича В.Г. 

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

7. 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. 4 прим. 
1. до справи 
2. факультет №1 
3. факультет №2 
4. факультет №4 
 
Кононович В.Г. 
21.01.2016 


