
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

«_11_»         жовтня       2017 р.                  м. Харків             №      189     .  

 

 

Про підвищення оперативної готовності  

університету та забезпечення реагування на 

надзвичайні ситуації у період святкування 

Дня захисника України 

 

            

      На виконання наказу ДСНС України № 539 від 10 жовтня 2017 року та з 

метою підвищення готовності університету до дій на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій, своєчасного вжиття організаційних і практичних 

заходів, направлених на забезпечення пожежної та техногенної безпеки; 

якісного несення служби в університеті у період святкування Дня захисника 

України  

 

НАКАЗУЮ: 

1.   Вихідними та святковими днями вважати: 14, 15, 16 жовтня 2017 року.  

2.  Затвердити графік несення служби відповідальними та оперативними 

групами НУЦЗ України на період з 13 по 16 жовтня 2017 року (додаток1). 

3. Заборонити виїзд транспортних засобів з 15.00 години 13 жовтня  до 

06.00 години 17 жовтня 2017 року за винятком чергових і таких, що 

забезпечують життєдіяльність університету. 

         4. Проректору-начальнику відділу організації служби полковнику служби 

цивільного захисту Семківу О.М. провести 12 жовтня 2017 року о 15.00 годині 

інструктаж з відповідальними університету та факультетів, черговими 

університету, старшими чергового підрозділу, начальниками патруля, які 

задіяні до несення служби. 

         5. Керівникам факультетів (Удянський М.М., Титаренко А.В., 

Куфлієвський А.С., Ромін А.В.): 

5.1. посилити контроль за несенням служби підпорядкованими особами; 

5.2./забезпечити постійну готовність оперативних груп на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій згідно з відомостями добового наряду; 

          5.3. приділити додаткову увагу підбору особового складу, що залучається 

до несення служби у період святкування Дня захисника України. 

          6. Заступнику начальника відділу організації служби підполковнику 

служби цивільного захисту Щербаку О.С.  у період святкування Дня захисника 

України через чергових посилити контроль за дотриманням перепускного 

ДСНС УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



режиму та несенням служби нарядами: 

         6.1 по вул. Чернишевська, 94 – кпп-1, кпп-2, кпп-4, кпп-5; 

         6.2 по вул. Пушкінська, 102А – автотехнічного комплексу; 

          6.3 по вул. Лермонтовська, 28 – навчально-наукового виробничого центру 

         6.4 по вул. Баварська, 7 – кпп, внутрішнього патруля;   

         7.Керівникам структурних підрозділів: 

7.1.. до 15.00 години 13 жовтня 2017 року перевірити в підпорядкованих 

підрозділах протипожежний стан службових приміщень та забезпечити 

надійність збереження матеріальних цінностей;  

7.2. спільно з черговими комендантами провести звірку запасних ключів 

від приміщень; 

7.3. інформацію щодо закриття приміщень рапортом подати до відділу 

організації служби; 

          7.4. провести додаткові інструктажі усього особового складу з правил 

поведінки та дотримання дисципліни у громадських місцях, недопущення 

порушень встановленої форми одягу. 

8. Пожежно-технічним комісіям під керівництвом першого проректора 

університету полковника служби цивільного захисту Коврегіна В.В. на 

території університету по вул. Чернишевська 94, Алчевських 52/54, 

Пушкінська 102А, Лермонтовська 28 та начальника факультету цивільного 

захисту полковника служби цивільного захисту Удянського М.М. на території 

університету по вул. Баварська, 7 перевірити до 15.00 13 жовтня 2017 року 

протипожежний стан приміщень університету, відключення електроживлення, 

закриття та опечатування приміщень на період святкування Дня захисника 

України та за результатами перевірки скласти акти. 

9. Контроль за виконанням даного 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 університету 

полковник служби цивільного захисту                                     В.В. Коврегін 

 

Проректор-начальник відділу організації служби 

полковник служби цивільного служби                                      О.М.Семків 

 

Заступник начальника відділу адміністративної роботи 

майор служби цивільного захисту                                             І.В. Байбак 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надрук. 2.прим.:  

1. до справи 

2. ВОС 

Щербак 

11.10.2017 р. 
 



                                                  
 

 

Додаток 1 

до наказу НУЦЗ України 

11.10.2017 №  189 

 

 

 

Графік несення служби 

відповідальними та оперативними групами НУЦЗ України 

 

 

в університеті (по вул. Чернишевська, 94) 

Дата 
Відповідальний від 

ректорату 

Відповідальний 

університету 

Старший оперативної 

групи 

Курс, від якого 

призначена 

оперативна група 

13.10.17 
п-к сл. ЦЗ 

Попов В.М. 

п/п-к сл. ЦЗ  

Щербак С.С. 

п/п-к сл. ЦЗ  

Журавський М.М. 
4-й курс  

факультету №4 

14.10.17 
п-к сл. ЦЗ 

Попов В.М. 

п/п-к сл. ЦЗ  

Яровий Є.А. 

п-к сл. ЦЗ 

Кулаков О.В. 
1-й курс  

факультету №4 

15.10.17 
п-к сл. ЦЗ 

Попов В.М. 

п-к сл. ЦЗ  

Рудаков С.В. 
п/п-к сл. ЦЗ  

Ключка Ю.П. 

2-й курс  

факультету №4 

16.10.17 Назаров О.О. 
п-к сл. ЦЗ 

Галавтін В.Г. 

м-р сл. ЦЗ 

Побідаш А.Ю. 
3-й курс  

факультету №4 

 

 

в університеті (по вул. Баварська, 7)  

Дата 
Відповідальний від 

ректорату 

Відповідальний 

університету 

Старший 

оперативної групи 

Курс, від якого 

призначена 

оперативна група 

13.10.17 
п-к сл. ЦЗ 

Попов В.М. 

п-к сл. ЦЗ  

Грицина І.М. 

п/п-к сл. ЦЗ  

Савченко О.В. 
2-4-й курс  

факультету №2 

14.10.17 
п-к сл. ЦЗ 

Попов В.М. 

п-к сл. ЦЗ  

Шевелін В.М. 

п/п-к сл. ЦЗ  

Щербак С.М. 
4-й курс  

факультету №1 

15.10.17 
п-к сл. ЦЗ 

Попов В.М. 

п-к сл. ЦЗ  

Бородич П.Ю. 

п/п-к сл. ЦЗ  

Чернуха А.А. 
2-4-й курс  

факультету №4 

16.10.17 Назаров О.О. 
п/п-к сл. ЦЗ  

Петров А.О. 

п-к сл. ЦЗ  

Данілін О.М. 
3-й курс  

факультету №1 

 

 


