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Одарюк
Павло Васильович
Випускник факультету інтегрованих технологій і хімічної техніки (1980)
Начальник Головного управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
Генерал-майор служби цивільного захисту

Odaryuk
Pavlo Vasylovych
A graduate of the Faculty of Integrated Technologies
and Chemical Engineering (1980)
Chief of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv region.
Major General for civil protection service

Н

ародився 5 травня 1956 р. у с. Їжаківка на Полтавщині. У 1980 р. закінчив Харківський політехнічний інститут і отримав кваліфікацію інженераелектромеханіка за спеціальністю «Автоматизація та
комплексна механізація хіміко-технологічних процесів».
Після завершення навчання у ВНЗ проходив службу в
органах внутрішніх справ на посадах: молодшого інспектора, старшого інженера пожежної частини, заступника
начальника загону з охорони Київського району м. Харкова, начальника загону, заступника начальника Управління Державної пожежної охорони УМВС України в
Харківській області, заступника начальника Управління
пожежної безпеки в Харківській області Державного
департаменту пожежної безпеки Міністерства надзвичайних ситуацій України.
У 2003 р. Павло Васильович був призначений на
посаду першого заступника начальника Управління
пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи. У 2013 р. став начальником, а в 2015 р. —
помічником начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
У 2010 р. П. В. Одарюк брав участь у розмінуванні
технічної території 61 арсеналу зберігання боєприпасів
Міністерства оборони України.
Павло Васильович — заслужений працівник цивільного
захисту України, відзначений низкою нагород: почесними
грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України; Почесною відзнакою Міністерства надзвичайних
ситуцій України; нагрудними знаками «За відмінну службу в
МВС», «За відвагу в надзвичайній ситуації» ІІ та І ступенів, «За
заслуги в забезпеченні протипожежного захисту» ІІ ступеня, «Знаком Пошани УМВС України в Харківській області»
І ступеня; орденами «За заслуги» ІІІ і ІІ ступенів, Святителя
Димитрія, Святого Рівноапостольного князя Володимира
Великого, Преподобного Іллі Муромця І ступеня, Святого
великомученика Георгія Побідоносця; медалями «Захиснику Вітчизни», «10 років Антитерористичному центру при
Службі безпеки України», Святителя Мелетія ІІ ступеня.

H

e was born on May 5, 1956 in Yizhakivka village
in Poltava region. In 1980, he graduated from
Kharkiv Polytechnic Institute and obtained qualification electromechanical engineer in the specialty «Automation and complex mechanization of chemical-engineering processes».
After studying at the university, he served in the Internal Affairs bodies in positions: junior inspector, senior engineer of the firefighting unit, deputy brigade commander
for the protection of the Kyiv district of Kharkiv city, brigade commander, deputy Head of the State Fire Service of
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Kharkiv region,
Deputy Head of fire safety management in Kharkiv district
of the State Department of fire safety of the Ministry of
Emergencies of Ukraine.
In 2003, Pavlo Vasylovych was appointed first deputy head of fire safety and rescue operations of the Ministry of Emergencies and Affairs of Population Protection
from Chernobyl Catastrophe Consequences. In 2013,
he was appointed a chief and in 2015 an assistant chief
of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv
region.
In 2010, P. V. Odaryuk participated in demining the
area 61 of ammunition storage arsenal of the Ministry of
Defense of Ukraine.
Pavlo Vasylovych is an Honored Worker of Civil Protection of Ukraine, distinguished by a number of awards,
diplomas of Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet
of Ministers of Ukraine; Badge of Honor of the Ministry
of emergency situations of Ukraine; a badge «For Distinguished Service in the Interior Ministry», «For courage in
an emergency situation» II and I degrees, «For Services
to provide fire protection» II degree, «Badge of Honor of
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Kharkiv region»
I degree; the Order «For Merit» III and II degrees, the Order
of St. Demetrius, the Order of St. Equal to Apostles Prince
Vladimir the Great, the Order of Saint Illya Muromets, the
Order of St. George the Victorious; medals «Defender
of Motherland», «10 years of Antiterrorist center of the
Security Service of Ukraine», the order of St. Meletius
II degree.
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