
 

 

 

УКРАЇНА 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

НАКАЗ № 4-64 
 

м. Київ        «21_»____03____2014р. 

 

Про організацію заходів для проведення виборів та режим роботи 

університету під час проведення виборів 25 травня 2014 року 

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 22.02.2014 № 757-VII 

«Про самоусунення Президента України від виконання конституційних 

повноважень та призначення позачергових виборів Президента України», з 

метою організації і проведення відповідних робіт для голосування на виборчих 

дільницях, на забезпечення належних умов для проведення виборів 25 травня 

2014 року, збереження матеріальної бази університету, підтримання порядку в 

навчальних корпусах, студентських гуртожитках, на території НТУУ «КПІ» та 

протипожежного режиму на об’єктах НТУУ «КПІ» та функціонування 

інженерно-технічної інфраструктури університету 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Відповідальною особою по НТУУ «КПІ» за проведення виборів 

призначити проректора з науково-педагогічної роботи Варламова Г.Б. 

2. Встановити режим роботи навчальних корпусів: №5 (виборча дільниця 

№800898), №18 (виборчі дільниці №800892 та №800893), №19 (виборчі 

дільниці №800896 та №800897), №22 (виборча дільниця №800894) та 

гуртожитку №19 (виборча дільниця №800895) 25 травня 2014 року з 6.00 і 

до закінчення роботи виборчих комісій. 

3. Голові координаційної ради гуртожитку №19, декану ХТФ – 

Астреліну І.М., головам координаційних рад навчальних корпусів, 

керівникам факультетів/інститутів: ТЕФ – Письменному Є.М., ФІОТ – 

Павлову О.А., ІЕЕ – Денисюку С.П. , ІХФ – Панову Є.М. відповідальним за 

майнові комплекси, на території яких будуть розташовані виборчі дільниці 

(Додаток 1) у термін до 7 квітня 2014 року: 

3.1 Призначити розпорядженням відповідальних осіб від 

факультету/інституту з числа своїх заступників за організацію підготовчих 

робіт та супроводження заходів під час підготовки та у період голосування. 
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3.2 Призначити розпорядженням відповідальних осіб з числа 

комендантів чи завідуючих гуртожитком/навчальним корпусом за 

приміщення виборчих дільниць, їх підготовку, оснащення необхідним 

обладнанням для забезпечення функціонування їх під час підготовки та 

проведення виборів та передачу за відповідними актами виборчим 

комісіям. 

3.3 Видати відповідні розпорядження щодо обов’язків посадових осіб 

співробітників підрозділів, які накладаються у зв’язку з проведенням 

виборів, затвердити графік чергування та здійснити інші необхідні заходи. 

3.4 25 та 26 травня 2014 року проводити допуск в корпуси виборців 

дільниць та працівників і студентів університету за графіком навчального 

процесу. 

3.5 Зобов’язати завідувачів лабораторій зазначених інститутів та 

факультетів і інших відповідальних осіб перевірити надійність закриття 

приміщень, корпусів університету з метою запобігання крадіжок 

матеріальних цінностей та посилити протипожежну безпеку. 

3.6 У термін до 14 квітня 2014 року надати проректору Варламову Г.Б. 

копії відповідних розпоряджень. 

4. Проректору з науково-педагогічної роботи Новікову О.М. забезпечити 

цілодобове чергування відповідальних чергових по університету з 8.00 25 

травня 2014 року до 10.00 26 травня 2014 року. 

5. Вахтерам навчальних корпусів о 22.00 25 травня 2014 року додатково 

доповісти начальнику караулу відділу охорони про стан справ в корпусах 

та час їх закриття. 

6. Відповідальному черговому по університету негайно доповідати про всі 

випадки порушень громадського порядку та в інших необхідних випадках 

за телефонами: 

6.1. проректору Варламову Г.Б. – відповідальному по НТУУ «КПІ» за 

проведення виборів: 236-42-52, 232-32-92; 

6.2. черговому територіального Солом'янського райвідділу міліції: 275-

33-00, 456-12-06; 

6.3. 1-й територіальний відділ міліції Солом’янського РУГУ: 406-84-94, 

406-84-95, 406-84-96; 

6.4. черговому по університету: 236-69-13; 

6.5.  відділ охорони НТУУ «КПІ»: 406-82-70, 454-95-62, 454-95-6 

6.6. черговому пожежної сигналізації: 454-95-97. 

7. Начальнику штабу ГФОГП НТУУ «КПІ» Кондратюку В.А. та начальнику 

відділу охорони НТУУ «КПІ» Баранову Ю.Г. забезпечити посилену увагу 

до об'єктів, де розташовані виборчі дільниці, охорону та патрулювання 

співробітниками відповідних підрозділів на території НТУУ «КПІ» з 8.00 

25 травня до 10.00 26 травня 2014 року. 
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8. Завідувачам господарств навчальних корпусів перевірити закриття 

запасних і аварійних виходів (ключі від них здати черговим вахтерам). 

9. Проректору з адміністративно-господарської роботи Ковальову П.В.: 

9.1. доручити директору АТП НТУУ «КПІ» Мадатяну В.З. виділити на 

час проведення виборів черговий легковий автомобіль у розпорядження 

проректора Варламова Г.Б.; 

9.2. забезпечити цілодобове чергування аварійних ремонтних бригад для 

безперебійного електропостачання навчальних корпусів, систем пожежної 

сигналізації. 

10. Директору студмістечка Іщенку О.А. в період з 25 травня по 26 травня 

2014 року: 

10.1 забезпечити надійний пропускний режим і громадський порядок у 

гуртожитку №19; 

10.2 забезпечити чергування необхідних інженерних служб по 

студмістечку, організувати чергування ремонтників-газоелектрозварників, 

слюсарів, сантехніків та електриків, забезпечити їх необхідним 

обладнанням. 

11. Начальнику дільниці протипожежної охорони і автоматики 

Мединцеву М.М. забезпечити надійний протипожежний стан в усіх 

корпусах та гуртожитку №19 НТУУ «КПІ», де розташовані виборчі 

дільниці. 

12. Директору НТО «КПІ-Телеком» Ілляшенку А.М. забезпечити телефонний 

зв'язок в усіх гуртожитках НТУУ «КПІ» та корпусах з вахтерами та з 

виборчими дільницями. 

13. Начальнику управління економіки та фінансів Субботіній Л.Г. провести 

оплату праці у ці дні згідно з даними табелю обліку відповідно до чинного 

законодавства. 

14. Проректору з науково-педагогічної роботи Новікову О.М. організувати 

взаємодію служб із забезпечення правопорядку на території університету з 

начальником 1-го територіального відділу міліції Солом'янського району 

м. Києва Михайленком В.В. для вжиття відповідних заходів з організації 

охорони правопорядку в корпусах, гуртожитках та на території НТУУ 

«КПІ» на період роботи виборчих комісій. 

15. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Варламова Г.Б. 

 

 

 

Ректор         М.З. Згуровський 
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Проект наказу вносить 

 

Проректор з науково-педагогічної  

роботи 

 

______________Г.Б. Варламов 

 

17.03.2014 р. 

 

 

 

Перший проректор 

 

Проректор 

 

Проректор 

 

Проректор 

 

Начальник ДЕФ 

 

Керуючий справами 

 

Директор студмістечка 

 

Директор ІЕЕ 

 

Декан ІХФ 

 

Декан ТЕФ 

 

Декан ФІОТ 

 

Декан ХТФ 

 

Начальник юридичного управління 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено:  
 

                         Ю.І Якименко 

 

                         М.Ю. Ільченко 

 

                         П.В. Ковальов 

 

                         О.М. Новіков 

 

                         Л.Г. Субботіна 

 

                         Я.Ю. Цимбаленко 

 

                         О.А. Іщенко 

 

                         С.П. Денисюк 

 

                         Є.М. Панов 

 

                         Є.М. Письменний 

 

                         О.А. Павлов 

 

                         І.М. Астрелін 

 

                         А.М. Бежевець 

 

 

 

 

Надруковано в 1 примірнику 

на 4-х аркушах 

 

Друкував – Солонуха В.М. 

тел. 406-85-93 

 

Розрахунок розсилки: 

Завірена паперова копія: 

1. Проректор ДНВР. 

Електронна копія: 

2. На розмноження (у всі 

підрозділи, які завізували даний 

наказ). 

3. Веб-сайт 
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Додаток 1 

до наказу № 4-64_ 

від «_21_» _______03____ 2014 р. 

 

Розташування виборчих дільниць на території НТУУ «КПІ» 

 

№ 

ВД 

Адреса 

приміщен-

ня  

для 

голосуван-

ня 

Місце 

знаходження 

прим.  

для 

голосування 

Площа 

приміщення 

для 

голосування 

(кв.м) 

Адреса 

приміщення 

ДВК 

Площа 

приміще

ння ДВК  

(кв.м) 

Місце 

знаходження 

ДВК 

800 

892 

03056,  

м. Київ 

вул. 

Борщагів-

ська, 126 

НТУУ «КПІ», 

учбовий корпус 

№18, хол 

325,8 

03056,  

м. Київ 

вул. 

Борщагів-

ська, 126 

362,2 

НТУУ«КПІ»

учбовий 

корпус №18, 

ауд. 311, хол 

800 

893 

03056,  

м. Київ 

вул. 

Борщагів-

ська, 126 

НТУУ «КПІ», 

учбовий корпус 

№18, хол 

325,8 

03056,  

м. Київ 

вул. 

Борщагів-

ська, 126 

421,0 

НТУУ«КПІ»,

учбовий 

корпус №18, 

ауд.337, хол 

800 

894 

03056,  

м. Київ 

вул. 

Борщагів-

ська, 115 

НТУУ «КПІ», 

учбовий корпус 

№22, хол 

288,8 

03056,  

м. Київ 

вул. 

Борщагів-

ська, 115 

328,1 

НТУУ«КПІ», 

учбовий 

корпус №22, 

ауд.106, хол 

800 

895 

03056,  

м. Київ 

вул. 

Борщагів-

ська, 146 

НТУУ «КПІ», 

гуртожиток 

№19, робоча 

кімната 

55,0 

03056,  

м. Київ 

вул. 

Борщагів-

ська, 146 

71,3 

НТУУ«КПІ»,  

гуртожиток 

№19, кімната 

коменданта, 

робоча 

кімната  

800 

896 

03056,  

м. Київ 

вул. 

Борщагів-

ська, 124 

НТУУ «КПІ», 

учбовий корпус 

№19, хол 

325,8 

03056,  

м. Київ 

вул. 

Борщагів-

ська, 124 

383,2 

НТУУ«КПІ», 

учбовий 

корпус №19, 

ауд.318, хол 

800 

897 

03056,  

м. Київ 

вул. 

Борщагів-

ська, 124 

НТУУ «КПІ», 

учбовий корпус 

№19, хол 

325,8 

03056,  

м. Київ 

вул. 

Борщагів-

ська, 124 

346,6 

НТУУ«КПІ», 

учбовий 

корпус №19, 

ауд.319, хол 

800 

898 

03055,  

м. Київ 

вул. 

Політехніч

на, 6 

НТУУ «КПІ»,  

теплоенергетич

ний корпус №5, 

хол 

437,0 

03055,  

м. Київ 

вул. 

Політехніч-

на, 6 

480,6 

НТУУ«КПІ», 

теплоенерге-

тичний 

корпус №5, 

ауд.112, хол 

 

 

Проректор Г.Б. Варламов 


