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Про організацію відпочин1~у співробітників, студе нтів, аспірантів та 

до1~торантів в оздоровчих під розділах НТУУ "КПІ" у 2016 році 

З метою орган ізації оздоровлення та відпочинку працівників, студенті в, 

аспірантів та докторантів НТУУ "КПІ" 

НАКАЗУЮ : 

1. Встановити наступний графік заїздів: 

У оздоровчому комплексі "Маяк"(далі - ОК "Маяк"): 
І зм іна з 04 липня по 15 липня 2016 року, на 12 д і б з харчуванням; 

ІІ зм іна з 18 липня по 29 серпня 20 16 року, на 12 діб з харчуванням ; 

ІІІ зміна з 0 1 серпня по 12 серпня 2016 року, на 12 діб з харчуванням; 

IV зм іна з 15 серпня по 26 серпня 20 16 року, на 12 д іб з харчуванням ; 

У студентському оздоровчому таборі "Маяк"(далі - СОТ "Маяк"): 
І зміна з 08 липня по 16 липня 2016 року, на 9 діб з харчуванням; 

ІІ зміна з 18 ли пня по 26 липня 20 16 року, на 9 д і б з харчуванням; 

ІІІ зміна з 28 липня по 05 серпня 2016 року, на 9 діб з харчуванням; 

IV зм іна з 07 серпня по 16 серпня 2016 року, на 9 ді б з харчуванням; 

V зміна з 17 серпня по 25 серпня 2016 року, на 9 діб з харчуванням. 

У студентському ві йськово-спортивному табор і "Сосновий" (далі - СВСТ 

"Сосновий") та спортивно-оздоровчому табор і "Пол ітехн і к" (далі - СОТ 

"Політехнік"): 
І зміна з 29 червня по 12 липня 2016 року, на 14 діб з харчуванням; 

ІІ зміна з 14 липня по 27 липня 2016 року, на 14 діб з харчуванням; 

ІІІ зміна з 29 липня по 11 серпня 2016 року, на 14 діб з харчуванням; 

IV зміна з 13 серпня по 26 серпня 20 16 року, на І 4 діб з харчуванням . 

У студентському гірсько-спортивному оздоровчому табор і "Глобус" (далі -
СГСОТ "Глобус") : 

І зміна з 05 липня по 18 липня 20 16 року, на 14 діб з харчуванням; 
П зміна з 2 1 липня по 03 серпня 20 16 року, на 14 діб з харчуванням; 

ПІ зміна з 06 серпня по 19 серпня 20 16 року , на 14 діб з харчуванням ; 

IV зміна з 2 1 серпня по 29 серпня 2016 року, на 9 діб з харчуванням. 



2. Встановити формат роботи бази вихідного дня: 
У ОК "Маяк" та у СОТ "Маяк": 

з І 5 червня по 04 липня 20 І 6 року, без харчування; 
з ЗО серпня по І5 вересня 2016 року, без харчування. 

У СВСТ "Сосновий": 

з О І травня по 27 червня 2016 року, з харчуванням; 
з 28 серпня по ЗО вересня 2016 року, з харчуванням. 

У спортивно-оздоровчому таборі "Політехнік" (далі - СОТ "Політехнік"): 
протягом 2016 року з харчуванням. 

Продаж путівок до оздоровчих підрозділів організувати з І 6 травня по 
З І липня 2ОІ 6 року. Продаж путівок у СОТ "Політехнік" та СВСТ «Сосновий» 
завершити З І травня 2016 року. 

Місце продажу: 

для співробітників в кімнаті І 02 корпусу № І; 
для студентів, аспірантів в кімнаті 212 корпусу № 1. 

З. Начальнику відділу кошторисних робіт та норма контролю Буланій О.В. 

терміном до 1 О травня 2016 року скласти дефектні акти та кошториси на 
ремонтно-відновлювальні роботи в ОК "Маяк", СОТ "Політехнік", СВСТ 

"Сосновий", СГСОТ "Глобус". 

4. Проректору з АГР Ковальову П.В. та директорам ОК "Маяк" 

Аврахову О.А., СОТ "Політехнік" Морока О.Б., СВСТ "Сосновий" Коваленко 

І.Г., СГСОТ "Глобус" Маху Р.Я. терміном до 01 червня 2016 року забезпечити 
ремонт житлових, господарських, культурно-побутових споруд та інженерних . . 
мереж, зпдно кошторисш. 

5. Начальнику автотранспортного підприємства Гребеннику О.П. 

забезпечити необхідним транспортом на період оздоровчого сезону та закриття 

оздоровчого сезону наступні оздоровчі підрозділи: ОК "Маяк" терміном з О 1 
червня по 18 вересня 2016 року, СВСТ "Сосновий" терміном з 01 травня по ЗО 
вересня 2016 року, СГСОТ "Глобус" терміном з 01 липня по ЗО серпня 2016 року, 
СОТ "Політехнік" з О 1 травня по ЗО вересня 2016 року і забезпечити водіїв, що . . . 
вщряджею, саютарними книжками. 

6. Декану факультету біомедичної інженерії Максименку В.Б. забезпечити 
медичне обслуговування та рятувальну службу на воді в ОК "Маяк" -
З рятувальники на період з ЗО червня до 15 вересня 2016 року. 

7. Начальнику громадського формування по охороні громадського порядку 
Кондратюку В.А. забезпечити охорону громадського порядку в ОК "Маяк", СОТ 

"Політехнік" та СВСТ "Сосновий": 
- в ОК "Маяк" 6-х чергових охорони громадського порядку на період з 04 

липня до 26 серпня 2016 року; 
- в СОТ "Політехнік" З-х чергових охорони громадського порядку на період 

з 29 червня до 26 серпня 2016 року; 
- в СВСТ "Сосновий" З-х чергових охорони громадського порядку на період 

з 29 червня до 26 серпня 2016 року. 



8. Начальнику відділу закуп і вель товар і в , робіт і послуг та матеріально

техн і чного постачання Павловській К.В. терміном до 15 червня 2016 року 

забезпечити ОК "Маяк" , СОТ "Пол ітехні к", СВСТ "Сосновий", СГСОТ "Глобус" 

обладнанням, посудом, б і лизною та іншим необхідним інвентарем. 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково

педагогічної роботи (перспективни й розвиток) Новікова О.М. та проректора з 

адм ін істративно-господарської роботи Ковальова П.В. 

Ректор М.З. Згуровський 



Проект наказу вносить: --:.J 

Помічник ректора // -

Перший проректор 

Погоджено: п р{) 

WffJ Ю.І. Якименко 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

(перспективний розвиток) ~.Новіков 
Проректор з адміністративно -
господарської роботи 

Начальник ДЕФ 

Голова профкому співробітників 

Голова профкому студентів 

Директор ЦСХ 

Юрисконсульт 

Надруковано в 1 при мірнику 
На І аркуші 

Друкував - Манзюк С.А. 
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~ П.В. Ковальов 

~ Л.Г. Субботіна 

лk В.1. Молчанов 
А.10. Гаврушкевич 

ІО.М . Гурко 
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