
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

16 лютого 2022 р. № 31 

 

У відповідності з вимогами Кодексу цивільного захисту України, 
Постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. № 11 «Про 

затвердження положення про єдину державну систему цивільного захисту» 

та від 29 грудня 2021 р. № 1449 «Про затвердження Положення про 

добровольчі формування територіальних громад». Наказу ректора від 

31.01.2021 р. №72 «Про створення об’єктового штабу запобігання та 

реагування на надзвичайні ситуації Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

З О Б О В ’ Я З У Ю 

1. У разі виникнення надзвичайної ситуації в країні створити на факультеті 

ветеринарної медицини штаб та добровольчі групи для забезпечення 

порядку, своєчасного реагування і вживання необхідних заходів із 

збереження матеріальних цінностей, оборони території та цілодобового 

чергування в корпусі №12. 

2. Створити штаб факультету з надзвичайних ситуацій: 

Начальник штабу - декан факультету ветеринарної медицини 

Цвіліховський Микола Іванович 

Заступник начальника штабу - заступник декан факультету 

ветеринарної медицини Деркач Сергій Степанович 

Члени штабу: 

- Голопура Сергій Іванович, директор НДІ здоров’я тварин; 

- Жук Юрій Васильович, заступник декан факультету ветеринарної 

медицини; 

- Савчук Тарас Любомирович, заступник декан факультету 

ветеринарної медицини ; 

- Журенко Віталій Васильович, старший викладач кафедри біохімії і 

фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; 

- Ольга Миколаївна Дейнеко, комендант корпусу №12; 

- Соломон В’ячеслав Віталійович, завідувач ННВ Клінічного центру 

"Ветмедсервіс"; 

- Вальчук Олександр Анатолійович, завідувач кафедри акушерства, 

гінекології та біотехнології відтворення тварин; 
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- Мельник Олег Петрович, завідувач кафедри анатомії, гістології і 

патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; 

- Томчук Віктор Анатолійович, завідувач кафедри біохімії і фізіології 

тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; 

- Кучерук Марія Дмитрівна, завідувач кафедри ветеринарної гігієни ім. 

проф. А.К. Скороходька; 

- Мельник Володимир Васильович, завідувач кафедри епізоотології, 

мікробіології і вірусології; 

- Грушанська Наталія Геннадіївна, завідувач кафедри терапії і клінічної 

діагностики; 

- Іщенко Вадим Дмитрович, завідувач кафедри фармакології, 

паразитології і тропічної ветеринарії; 

- Малюк Микола Олексійович, завідувач кафедри хірургії і 

патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка. 

3. Створити добровольчі групи і на чолі кожної з них закріпити старшого 

групи з числа завідувачів кафедри для чергування на факультеті 

ветеринарної медицини в разі виникнення надзвичайної ситуації, згідно 

додатку № 1. 

4. Затвердити графік чергування добровольчих груп на факультеті 

ветеринарної медицини в разі виникнення надзвичайної ситуації, згідно 

додатку №2. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 
 

 

 
Декан факультету 

ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ 
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