
ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!
ВИБОРИ ПРЕДСТАВНИКІВ
ЯКІ БРАТИМУТЬ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ РЕКТОРА 

ВІД ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО НАУКОВИХ, 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ВІДБУДУТЬСЯ

18 лютого 2021 року, з 09:00 до 15:00
на виборчих дільницях, що розташовані за адресами:

1. Головний навчальний корпус університету (вул. Володимирська, 60)
Археологічний музей Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна Відділ академічної мобільності Відділ внутрішнього контролю та 
аудиту Відділ з реалізації антикорупційної програми та запобігання корупції Відділ з реалізації проектів перспективного розвитку 
Відділ транспортного обслуговування Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення науково-педагогічних працівників Відділ 
інфраструктури Відділ капітальних та поточних ремонтів Відділ консультування студентів з питань використання інформаційних 
ресурсів Відділ моніторингу за станом виконання управлінських рішень Відділ реалізації стратегії розвитку Відділ супроводу 
вступної кампанії Відділ технічної документації та технічного нагляду Група з питань житлово-побутового забезпечення Музей 
історії ботанічного саду імені О.В. Фоміна Музей історії Університету Навчальна лабораторія соціологічних та освітніх досліджень 
Навчально-науковий центр радіаційної безпеки Оптико-механічний фаховий коледж Психологічна служба Секретаріат 
Вченої ради Турецький центр інформації та досліджень Центр інноваційного розвитку Відділ по роботі зі студентами Центр 
комунікацій НДЧ АУП АГЧ (Відділ по забезпеченню організації процесу закупівель Відділ поточних та капітальних ремонтів 
Відділ матеріально-технічного забезпечення укладання та супроводу договорів Центр з пожежної безпеки Головний навчальний 
корпус Експлуатаційно-технічний відділ Планово-фінансовий відділ Штаб цивільного захисту) БухгалтеріяВідділ оренди та 
обліку комунальних послуг Відділ охорони праці та техніки безпеки Відділ міжнародного співробітництва Зоологічний музей 
Історичний факультет Молодіжний центр культурно-естетичного виховання Ректорат (Відділ контролю фінансово-господарської 
діяльності Відділ підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Відділ діловодства та архіву Відділ кадрів Другий військово-
мобілізаційний відділ Науково-консультаційний центр Навчально-методичний центр організації навчального процесу Перший 
режимно-секретний відділ корпус Ректорат Юридичний відділ) Різні категорії Філософський факультет Хімічний факультет 
Центр харчування №1 Інститут права Група технічного захисту інформації Центр українознавства Спортивно-оздоровчий табір 
«Мрія» Члени дільничної виборчої комісії.

2. Фізичний факультет (пр-т Академіка Глушкова, 4)
Науково-дослідний центр інформаційних технологій Український фізико-математичний ліцей Географічний факультет 
ННЦ «Інститут біології та медицини» Корпус 5 по вул. Глушкова, 2 Корпус по вул. Ломоносова, 36 Корпус 2 по вул. Ломоносова, 36 
Корпус по вул. Ломоносова, 69 Аварійно-диспетчерська служба Інститут психіатрії Канівський природний заповідник 
ННЦ  «Інститут біології та медицини» Навчально-науковий центр радіаційної медицини Університетська клініка Факультет 
психології Фізичний факультет Центр телекомунікацій Члени дільничної виборчої комісії.

3. Факультет комп’ютерних наук та кібернетики (пр-т Академіка Глушкова, 4 д)
Корпус інституту військової підготовки Факультет післядипломної освіти Військового інституту Центр харчування № 2 
Центральний склад Інститут високих технологій Інформаційно-обчислювальний центр Механіко-математичний факультет 
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Факультет соціології 
Навчально-спортивний комплекс Члени дільничної виборчої комісії.

4. Економічний факультет (вул. Васильківська, 90-а)
Центр логістики та транспортного обслуговування Економічний факультет ННІ «Інститут геології» Інститут післядипломної освіти 
Підготовче відділення Студмістечко Коледж геолого-розвідувальних технологій Відділ по організації поселення та виховної роботи 
університету Члени дільничної виборчої комісії.

5. Інститут філології (бульвар Тараса Шевченка, 14)

ВПЦ "Київський університет" Інститут Конфуція Інститут філології Наукова бібліотека Центр англійської мови та інформації 
Відділ охорони та безпеки університету Відділ головного механіка Відділ головного енергетика Факультет інформаційних 
технологій Корпус Наукової бібліотеки  Центр іспанської мови та культури Члени дільничної виборчої комісії.

6. Інститут міжнародних відносин (вул. Ю. Іллєнка, 36/1)
Астрономічна обсерваторія, Інститут журналістики, Інститут міжнародних відносин, , Члени дільничної виборчої комісії.

* Для участі у виборах потрібно пред’явити документи, що посвідчують особу 
відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

* Розподіл структурних підрозділів Університету за територіальними виборчими дільницями 
можна переглянути за посиланням http://www.univ.kiev.ua/ua/rector-elections


