
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ і/-~3 
м. Київ 20 15 р. 

Про організацію заходів для проведення чергових виборів депутатів 

Київської міської ради та Київського міського голови та режим роботи 

університету 25 жовтня 2015 року 

Згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2015 року №645-

VIII "Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів у 2015 році" з метою організації і проведення 

відповідних робіт для голосування на виборчих дільницях та функціонування 

Солом'янської районної в місті Києві виборчої комісії, забезпечення належних 

умов для проведення чергових виборів 25 жовтня 2015 року, збереження 

матеріальної бази університету, підтримання порядку в навчальних корпусах, 

студентських гуртожитках, на територ11 НТУУ «КПІ», дотримання 

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 Киричка П.О. 

2. Встанови~и режим роботи корпусу №32 (Солом'янс.ька районна в місті 

Києві виборча комісія) та навчальних корпусів: №5 (виборча дільниця №800898), 

№18 (виборчі дільниц і №800892 та №800893), №19 (виборчі дільниці №800896 

та №800897), №22 (виборча дільниця №800894) та гуртожитку № 19 (виборча 

дільниця №800895) 25 жовтня 20 15 року з б.ОО 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 д ільниц і (Додаток 1) у термін до 20 

вересня 2015 року: 
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3.1 Призначити розпорядженням відповідальних осіб від факультету/інституту 

з числа своїх заступників за організацію підготовчих робіт та супроводження 

заходів під час підготовки до виборів та у період голосування. 

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. 

З.З У термін до 25 вересня 2015 року надати проректору Киричку П.О. копії 
. . 

ВІДПОВІДНИХ розпоряджень. 

4. Проректору Ковальову П.В. та директору ЦКМ Галушка М.М. 

відповідальним за майновий комплекс корпусу №32, на території якого буде 

розташована Солом'янська районна в місті Києві виборча комісія, призначити 

розпорядженням відповідальних осіб за організацію підготовчих робіт та 

супроводження заходів до виборів та у період голосування. 

5. Проректору з науково-педагогічної роботи Киричку П.О. забезпечити 

цілодобове чергування відповідальних чергових по університету з 8.00 25 жовтня 

2015 року до 1 О.ОО 26 жовтня 2015 року. 

6. Вахтерам навчальних корпусів, які зазначені в п.2., о 22.00 25 жовтня 2015 
. . . 

року додатково допов1сти начальнику караулу ВІДдшу охорони про стан справ у 

корпусах та час їх закриття. 

7. Відповідальному черговому по університету негайно доповідати про всі 

випадки порушень громадського порядку та в інших необхідних випадках за 

телефонами: 

7.1. Проректору Киричку П.О. відповідальній особі по НТУУ «КПІ» за 

проведення виборів: 236-42-52. 

7.2. Черговому територіального Солом'янського райвідділу міліції: 275-33-00, 

456-12-06. 

7.3. 1-й територіальний відділ міліції Солом'янського РУГУ: 406-84-94, 406-84-

95, 406-84-96. 

7.4. Черговому по університету: 236-69-13. 

7.5. Відділ охорони НТУУ «КПІ»: 406-82-70, 454-95-62. 

7.6. Черговому пожежної сигналізації: 454-95-97. 
8. Начальнику штабу ГФОГП НТУУ «КПІ» Кондратюку В.А. та начальнику 

відділу охорони НТУУ «КПІ» Баранову Ю.Г. посилити увагу до об'єктів, де 

розташовані виборчі дільниці та Салом' янська районна в місті Києві виборча 

комісія, та забезпечити постійне патрулювання співробітниками відповідних 

підрозділів на території НТУУ «КПІ» з 8.00 25 жовтня до 1 О.ОО 26 жовтня 2015 

року. 

9. Завідувачам господарств навчальних корпусів та корпусу №32 перевірити 

закриття запасних і аварійних виходів (ключі від них здати черговим вахтерам). 
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1 О. Проректору з адм1н1стративно-господарської роботи Ковальову П.В. 

забезпечити цілодобове чергування аварійних ремонтних бригад для 

безперебійного електропостачання навчальних корпус1в , систем пожежної 

сигнал ізації. 

11. Директору студмістечка Іщенку О.А. в період з 25 жовтня по 26 жовтня 
20 15 року забезпечити надійний пропускний режим і громадський порядок у 

гуртожитку № 19 та забезпечити чергування необхідних інженерних служб по 
студмістечку , забезпечити їх необхідним обладнанням . 

12. Начальнику дільниці протипожежної охорони і автоматики забезпечити 

надійний протипожежний стан в усіх корпусах та гуртожитку №19 НТУУ «КПІ», 

де розташовані виборчі дільниц і та Солом'янська районна в місті Києві виборча 

КОМІСІЯ. 

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

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

дільницями та Солом ' янською районною в місті Києві виборчою комісією. 

14. Начальнику департаменту економіки та фінансів Субботіній Л.Г. провести 

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

законодавства. 

15. Проректору з науково-педагогічної роботи Киричку П.О. орган1зувати 

взаємодію служб із забезпечення правопорядку на території університету з 

начальником 1-го територіального відділу міліції Солом'янського району міста 

Києва Чеханюком П.Ю. для вжиття відповідних заходів з організації охорони 

правопорядку в корпусах , гуртожитках та на території НТУУ «КПІ» на період 

роботи виборчих комісій та Салом 'янської районної в місті Києві виборчої 

KOM ICll . 

16. Контроль за виконанням наказу покласти н а проректора з науково-

педагогічної роботи Киричка П.О . 

Ректор М. З. Згуровський 



Проект наказу вносить 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи 

07.09.2015 р. 

Проректор 

Проректор 

Начальник ДЕФ 

Керуючий справами 

Директор студмістечка 

Директор ІЕЕ 

Декан ІХФ 

Декан ТЕФ 

Декан ФІОТ 

Декан ХТФ 

Директор ЦКМ 

Начальник юридичного управл і 

Надруковано в 1 примірнику 
на 4-х аркушах 

Друкував - Солонуха В.М. 

тел . 406-85-93 
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Погоджено: 

М.Ю. Ільченко 

П.В. Ковальов 

Л.Г . Субботіна 

Я .Ю. Цимбаленко 

О.А. Іщенко 

~ 
С.П. Денисюк 

О.А. Павлов 

І.М. Астрелін 

М.М. Галушка 

А.М. Бежевець 

Розрахунок розсилки : 

Завірена паперова копія: 

1. Проректор ДНВР. 
Еле1пронна копія: 

2. На розмноження (у вс і 

підрозділи, які завізували даний 

наказ). 

З. Веб-сайт 
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до наказу № 1'-;tt:J З 
Додаток 1 

від « tJ:J » __ f)._?.f' _ __ 20 lSp. 

Розташування виборчих дільниць на території НТУУ «КПІ» 

Адреса 
Місце Площа 

прим1щен-
Адреса 

Площа 
Місце 

№ 
знаходження прим ~щення 

ня прим 1 ще 

вд 
прим . для прим1щення 

Н І-ІЯ ДВК 
знаходження 

для 
двк двк для голосування 

(кв.м) голос уван-
голосування (кв.м) 

ня 

03056, 03056, 
НТУУ«КПІ » 

800 
м. Київ НТУУ «КПІ », м. Київ 

учбовий 

892 
вул. учбовий корпус 325,8 вул . 362,2 

корпус № 18 , 
Борща гів- № 1 8,хол Борщагів-

ська, 126 ська, 126 
ауд. 31 І , хол 

03056, 03056, 
НТУУ«КПІ », 

800 
м. Київ НТУУ «КПІ», м . Київ 

учбовий 

893 
вул . учбовий корпус 325,8 вул. 42 1,0 

корпус №18, 
Борщагі в- № 1 8 , хол Борща гів-

ауд.337, хол 
ська, І 26 ська, 126 

03056, 03056, 
НТУУ«КПІ », 

м . Київ НТУУ «КП І », м. Київ 
800 

учбовий корпус 288,8 328, І 
учбовий 

894 
вул. вул . 

корпус №22, 
Борща гі в- №22, хол Борщагів-

ауд. 1 06, хол 
ська , 11 5 ська, 115 

03056, 03056, 
НТУУ «КПІ», 

м. Київ 
НТУУ «КП І », 

м . Київ 
гуртожиток 

800 гуртожиток 55,0 71,3 
№1 9, кімната 

895 
вул. 

№ 1 9, робоча 
вул . 

КОі\ 1 енданта, 
Борща гів-

юмната 
Борщагів-

робоча 
ська, 146 ська , 146 

юмната 

03056, 03056, 
НТУУ«КПІ », 

800 
м . Київ НТУУ «КПІ », м. Київ 

учбовий 

896 
вул. учбовий корпус 325,8 вул . 383,2 

корпус № 1 9, 
Борща гі в - № 1 9,хол Борща гів-

ауд.3 1 8, хол 
ська , І 24 ська, І 24 

03056, 03056, 
НТУУ «КПІ», 

800 
м. Ки їв НТУУ «КПІ » , м. Київ 

учбовий 

897 
вул . учбовий корпус 325,8 вул. 346,6 

корпус № 19, 
Борщагі в- № 1 9, хол Борщагі в-

ауд.319 , хол 
ська, 124 ська, І 24 

03055, 
НТУУ «КПІ », 

03055, НТУУ«КПІ », 

м. Київ м. Київ теплоенерге-

800 теплоенерrети ч 437,0 вул . 480,6 тич ний 
898 

вул. 
ний корпус №5 , 

Пол ітехніч Політехні ч- корпус №5, 

на, 6 
хол 

на,6 ауд. 1 1 2, хол 

Проректор П.О. Киричок 


