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УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 
(УНДІАСД) 

 
  

Н А К А З 
 

02. 10. 2013      Київ №  06-аг   
 

Про склад невоєнізованих формувань 
цивільного захисту (цивільної 
оборони) УНДІАСД (НФ ЦЗ (ЦО)) 

 
Відповідно до Закону України «Про Цивільну оборону України» та 

законодавчих актів стосовно виконання завдань з питань цивільного захисту 
працюючих та населення, у зв’язку із упорядкуванням структури УНДІАСД 
та штатно-кадровими змінами в УНДІАСД. 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити новий склад невоєнізованих формувань цивільного 

захисту (цивільної оборони) УНДІАСД (НФ ЦЗ (ЦО)) (додається) 
2. Наказ № 4-аг від 18.06.2012 «Про внесення змін до складу 

невоєнізованих формувань цивільного захисту (цивільної оборони) 
УНДІАСД (НФ ЦЗ (ЦО))» вважати таким, що втратив чинність. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

Директор інституту       О. Я. Гаранін 
 
 

З наказом ознайомлені: 

_____________________  Андрієвська Л. В. 

_____________________ 

_____________________  Бойко В. Ф. 

_____________________ 

_____________________  Майстренко А. А. 

_____________________ 

_____________________  Марченко П. М. 

_____________________ 

_____________________  Мурашко Н. В. 

_____________________ 

_____________________  Романовський Р. В. 

_____________________ 

_____________________  Слизький А. Ю. 

_____________________ 

_____________________  Титаренко А. І. 

_____________________ 

_____________________  Христова Н. М. 

_____________________ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ УНДІАСД від 02.10.2013 
№ 06-аг «Про склад невоєнізованих 
формувань цивільного захисту 
(цивільної оборони) УНДІАСД 
(НФ ЦЗ (ЦО))» 

 
 

Склад невоєнізованих формувань цивільного захисту  
(цивільної оборони) (НФ ЦЗ (ЦО)): 

 
Група оповіщення і зв’язку 

Бойко В. Ф., старший науковий співробітник відділу 
документознавства (командир групи); 

Титаренко А. І., старший науковий співробітник сектора науково-
технічної інформації відділу науково-інформаційної та редакційно-
видавничої діяльності; 

Христова Н. М., завідувач відділу технологічного забезпечення 
архівної справи. 

 
Група медичної допомоги 

Андрієвська Л. В., вчений секретар (командир групи); 
Майстренко А. А., завідувач відділу науково-інформаційної та 

редакційно-видавничої діяльності; 
Мурашко Н. В., старший науковий співробітник сектора розроблення 

технологій забезпечення збереженості архівних документів відділу 
технологічного забезпечення архівної справи. 

 
Протипожежна команда 

Слизький А. Ю., старший науковий співробітник відділу 
документознавства (командир команди); 

Романовський Р. В., завідувач сектора науково-технічної інформації 
відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності; 

Марченко П. М., старший науковий співробітник відділу 
документознавства. 

 


