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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

В ІЙ С Ь КОВ ОМОБ ІЛ ІЗАЦ ІЙ НИ Й
В ІДДІЛ
та мобілізації, ведення персонального військового
обліку призовників і військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних за університетом на
період мобілізації і у воєнний час, а також здійснює
контроль за реалізацією цих заходів у структурних
підрозділах навчального закладу.
У різні часи в університеті налічувалося від трьох
до п’яти тисяч призовників і військовозобов’язаних
студентів та працівників. Їхній військовий облік та
постійну взаємодію з військовими комісаріатами
забезпечує відділ.
Працівники відділу успішно виконують покладені
на них обов’язки. За результатами роботи відділ неодноразово визнавали одним із найкращих підрозділів
у м. Івано-Франківську. На його базі керівництво військових комісаріатів, підрозділу з оборонної роботи
апарату облдержадміністрації неодноразово проводило показові методичні заняття для навчання керівників аналогічних підрозділів підприємств, установ
і навчальних закладів Івано-Франківська. Ці традиції
відділ продовжує і нині.
Високий рівень патріотичного виховання продемонстрували військовозобов’язані співробітники університету, які з гідністю виконували свій конституційний обов’язок у зоні АТО. Серед них: Ю. В. Агібалов,
Ю. Б. Басараба, В. В. Буй, А. Б. Грабчук, С. С. Куровець,
І. В. Рибіцький, В. А. Савин, М. І. Щепанський.
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Народився 26 вересня 1953 р. у м. Суми. Після
закінчення в 1974 р. Сумського вищого артилерійського училища, його основна трудова діяльність
була пов’язана з військовою службою у Збройних силах на посадах командира вогневого взводу,
артилерійської батареї та дивізіону. Завершивши
в 1992 р. навчання у Військовій артилерійській академії, працював начальником штабу артилерійського полка. Продовжив військову службу на кафедрі військової підготовки ІФНТУНГ на посадах
викладача, старшого викладача та начальника предметно-методичної групи тактичної та загальновійськової підготовки. Після звільнення в 1998 р. зі
Збройних сил України, Валерія Миколайовича призначено на посаду начальника військово-мобілізаційного відділу ІФНТУНГ. З травня 2015 р. до сьогодні він вдруге очолює цей відділ.
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ійськово-мобілізаційний відділ створений
одночасно із заснуванням університету, підпорядковується ректору та є одним із підрозділів, що забезпечує роботу ІФНТУНГ.
За роки існування університету відділ очолювали:
М. С. Винокуров, М. М. Рижов, С. Я. Кислов, О. С. Романенко, В. М. Іваненко, І. Д. Тимів, М. М. Остащенко.
З травня 2015 р. посаду начальника відділу обіймає
В. М. Іваненко. Сьогодні в колективі відділу працюють:
провідні інженери С. Г. Лисак, Н. Й. Бесага; старший
інспектор Д. В. Герзун.
Військово-мобілізаційний відділ ІФНТУНГ забезпечує організацію заходів із мобілізаційної підготовки
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Колектив відділу. Зліва направо: пров. інж. Н. Й. Бесага,
нач. В. М. Іваненко, ст. інсп. Д. В. Герзун, пров. інж. С. Г. Лисак

