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Про відзначення співробітни1(іВ , студентів КПІ ім. І. Сі1(орсь1(ого, ЯІ(і брали 

участь у орrанізаuії І(ОJ-ІІ(урсу «Всеу1(раїнський юнацьІ(ИЙ водний приз» -
наuіонального етапу Між:нарошюго І(Онкурсу «Stokholm Junior Wateг Ргісе» у 
2019 poui 

За активну участь в організа ції конкурсу «Всеукраїнськй юнацький водний 

приз» - нац іонального етапу Міжнародного конкурсу «Stokholm JLinio1· Wate1· 
Ргісе» у 20 І 9 році 

НА КАЗУІО 

І. Оголосити подяку співробітникам та студентам КПІ і мені І горя 

С і корського : 

1.1. Членам Орган ізаційного ком ітету конкурсу «Всеукраїнськй юнацький 

водний приз»: 

Астрел іну І горю Михайловичу - дека ну х і м і ко-технологіч ного факул ьтету; 

Мітченко Тетя ні Євгенівні - зав ідувачу лабораторії іонного обміну та 

адсорбції ХТФ ; 

зхт 
' 

Косогіній І рині Володим ирі вн і - доценту кафедри ТНРВ та ЗХТ; 

Лапінському Андр і ю Вікторовичу - старшому в11кладачу кафедри ТНРВ та 



Поповій Вікторії Едуардівні - начальнику відділу профорієнтаційної роботи 
з молоддю департаменту перспективного розвитку; 

Левченко Людмилі Ігорівні - заступнику директора студентського містечка 
з поселення; 

Іщенку Олександру Анатолійовичу - директору студентського містечка; 

Лазаренку Віктору Васильовичу - директор центру технічних засобів 
навчання; 

Писаревській Наталії Володимирівні - директору Державного . . 
полпехн1чного музею; 

Гурку Юрію Миколайовичу - директору ЦСХ; 

Степанюку Андрію Романовичу - доценту кафедри машин та апаратів 
хімічних і нафтохімічних виробництв; 

Толстопаловій Наталії Михайлівнї - в.о. завідувача кафедри ТНРВ та ЗХТ; 

Кримцю Григорію Володимировичу - асистенту кафедри ТНРВ та ЗХТ; 

Нижнику Тарасу Юрійовичу - старшому викладачу кафедри ТНРВ та ЗХТ; 

Янушевській Олені Іванівні - старшому викладачу кафедри ТНРВ та ЗХТ; 

Кирій Світлані Олександрівні - асистенту кафедри ТНРВ та ЗХТ; 

Літинській Марті Ігорівні - асистенту кафедри ТНРВ та ЗХТ; 

Косогіну Олексію Володимировичу, доценту кафедри технології 

електрохімічних виробництв; 

Лісовській Ірині Володимирівна - доценту кафедри загальної та 
. .. . ... 

неорган1чно1 х1м11; 

Потаскалову Вадиму Анатолійовичу - доценту кафедри загальної та 
. . ..... 

неорган1чно1 х1м11; 

Тарасенко Наталії Владасівні - асистенту кафедри загальної та неорганічної 
х1м11; 

UJурановій Олені Анатоліївні - завідувачу лабораторіями асистенту 

кафедри загально'і та неорганічно'і хімії; 

Ахмедовій Катеріні Валеріїівні - завідувачу лабораторією кафедри ТНРВ та 

ЗХТ. 

1.2. Студентам хіміко-технологічного факультету: 

Куриленку Віктору Сергійовичу, група ХН-51; 

Биць Олені Віталіївні, група ХН-51; 



Ки кавеuь Натал ії Володи мир івні , група ХН- г62 - 2; 

Сторчак tрині Сергіїв ні , груп а ХН- г62- 2. 

2. Контрол ь за виконанням наказу покласти на проректора з науково

педа гогіч ної роботи (п ерсп екти вн и й розвиток) Новікова О.М . 

В.о . ре1стора М.З. Згуровський 



Проект наказу вносить 

Проректор з науково- педагогічної роботи 

( п ерспективний розвиток) 

Надруковано в _І _ прим. 

11 а _]_ nрк. КОЖІІ и й 

друкував: Лапінськийl~ 

тел.097-69 1-93-68 j!ff" 
V 

ПОГОД)КЕНО : 

Пepw U]J_J ~ ро ректор 

_ 10.1. Якименко 
----~----

Еле1стронна 1сопія: 

І - Загальний в ідд і л 

2 - Проректору з науково

п едаго 1~ ічної роботи 

(навчально-виховний напрям) 

З - Декан у ХТФ 

4 - Веб-сайт 


