
 

 

НАКАЗ 
(з адміністративно-господарських питань) 

“  24 “ ____10______  2016 р.                      м. Харків                                                 № 429 

     

 
Про внесення змін до порядку експлуатації  
транспортних засобів університету 
  

Наказом НУЦЗ України (з адміністративно-господарських питань) від 
01 червня 2016 року № 217 «Про упорядкування експлуатації транспортних 
засобів університету» закріплені транспортні засоби університету за водіями 
групи автотранспортного забезпечення та навчальної пожежно-рятувальної 
частини. 

У зв’язку з організаційно-штатними змінами та кадровими 
переміщеннями 

НАКАЗУЮ: 

1. Закріпити у наступному порядку орендовані легкові спеціалізовані 
автомобілі транспортної  групи експлуатації: 

1.1. Автомобіль CHEVROLET AVEO номерний знак АХ 4781 ВО 
(об’єм двигуна 1498 см3) за МОРОЗОМ Русланом Леонідовичем – водієм 
автотранспортних засобів відділення спеціальної техніки групи 
автотранспортного забезпечення та рядовим служби цивільного захисту 
КРАВЦОВИМ Василем Анатолійовичем –  водієм автомобільного відділення 
групи автотранспортного забезпечення. Контроль за експлуатацією 
автомобіля покласти на полковника служби цивільного захисту КОВРЕГІНА 
Володимира Володимировича – першого проректора університету.  

2. Закріпити у наступному порядку легкові спеціалізовані автомобілі 
транспортної групи експлуатації: 
 2.1. Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT B5 номерний знак 1785 Ч3 
(об’єм двигуна 2324 см3) за рядовим служби цивільного захисту 
КРАВЦОВИМ Василем Анатолійовичем – водієм автомобільного відділення 
групи автотранспортного забезпечення. Експлуатацію автомобіля дозволити 
навчально-методичному відділу та кафедрам університету. Контроль за 
експлуатацією автомобіля покласти на полковника служби цивільного 
захисту НАЗАРОВА Олега Олександровича - проректора з навчальної та 
методичної роботи. 

2.2. Автомобіль ВАЗ-21070-20  номерний знак  1801 Ч3 (об’єм двигуна 
1450 см3) за рядовим служби цивільного захисту КРАВЦОВИМ Василем 
Анатолійовичем – водієм автомобільного відділення групи 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 



автотранспортного забезпечення. Підмінний водій - МОРОЗ Руслан 
Леонідович – водій  автотранспортних засобів відділення спеціальної техніки 
групи автотранспортного забезпечення. Експлуатацію автомобіля дозволити 
сектору технічного забезпечення, групі автотранспортного забезпечення, 
відділу економіки і фінансів, відділу адміністративної роботи та відділу 
матеріального забезпечення. Контроль за експлуатацією автомобіля покласти 
на підполковника служби цивільного захисту ПЛИГУНА Андрія 
Анатолійовича - начальника сектора технічного забезпечення.   

2.3. Автомобіль УАЗ-31512 номерний знак 1752 Ч3 (об’єм двигуна 2445 
см3) – за рядовим служби цивільного захисту КРАВЦОВИМ Василем 
Анатолійовичем – водієм автомобільного відділення групи 
автотранспортного забезпечення. 
 2.4. Автомобіль УАЗ-31512 номерний знак 1776 Ч3 (об’єм двигуна 2445 
см3)  – за  рядовим служби цивільного захисту КРАВЦОВИМ Василем 
Анатолійовичем – водієм автомобільного відділення групи 
автотранспортного забезпечення. Підмінні водії - ПЕРЕВЕРЗЄВ Владислав 
Валерійович - водій автотранспортних засобів автомобільного відділення 
групи автотранспортного забезпечення та ПУХКАЛ Михайло Ілліч - водій 
автотранспортних  засобів відділення спеціальної техніки групи 
автотранспортного забезпечення 

3.  Закріпити у наступному порядку спеціальні пожежні автомобілі  
стройової групи експлуатації: 
 3.1. Спеціальний автомобіль ЗІЛ-433104 АЦ-40/4(433104)  номерний 
знак 1781 Ч3 - за сержантом служби цивільного захисту ГАВРИЛЬЧЕНКО 
Олексієм Миколайовичем – за командиром відділення - водієм навчальної 
пожежно-рятувальної частини. 
 3.2. Спеціальний автомобіль  ЗІЛ-431412 АЦ-40(130)63Б  номерний 
знак 1773 Ч3 - за  сержантом служби цивільного захисту МУЛЯРЧУК 
Євгеном Анатолійовичем  – водієм навчальної пожежно-рятувальної 
частини. 
 3.3. Спеціальний автомобіль ЗІЛ-131 АЦ-40(131)137А номерний знак 
1779 Ч3 - за прапорщиком служби цивільного захисту МОСОЛОВИМ 
Вадимом Анатолійовичем – водієм навчальної пожежно-рятувальної 
частини. 
 3.4. Спеціальний автомобіль ЗІЛ-131 АД-30(131)ПМ-506 номерний 
знак 1783 Ч3 -  за прапорщиком служби цивільного захисту РЄЗНІКОМ 
Миколою Миколайовичем – старшим водієм навчальної пожежно-
рятувальної частини. 
 3.5. Спеціальний автомобіль ЗІЛ-432921 АЦ-40(432921)63Б.02 
номерний знак 1769 Ч3 – за сержантом служби цивільного захисту 
ГАВРИЛЬЧЕНКО Олексієм Миколайовичем – командиром відділення - 
водієм навчальної пожежно-рятувальної частини. 
 3.6. Спеціальний автомобіль IVECO-MAGIRUS LF16TS номерний знак 
1775 Ч3 – за сержантом служби цивільного захисту ЖИЛІНИМ Євгеном 
Миколайовичем – командиром відділення - водієм навчальної пожежно-
рятувальної частини. 
 3.7. Спеціальний автомобіль DAILMER-BENZ 1419 F номерний знак 



1772 Ч3 – за сержантом служби цивільного захисту ЖИЛІНИМ Євгеном 
Миколайовичем – командиром відділення - водієм навчальної пожежно-
рятувальної частини. 
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 
університету полковника служби цивільного захисту КОВРЕГІНА 
Володимира Володимировича. 
 
Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                            В.П. Садковий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Погоджено: 
 
Перший проректор університету 
полковник служби цивільного захисту                                    В.В.Коврегін 
 
Проректор з навчальної 
та методичної роботи 
полковник служби цивільного захисту                                    О.О.Назаров 
 
Начальник відділу адміністративної  
роботи 
підполковник служби цивільного захисту                                С.С. Щербак 
 
Начальник сектора  з питань запобігання  
та виявлення корупції  
підполковник служби цивільного захисту                                С.О. Скляров 
 
Начальник юридичного сектора   
майор служби цивільного захисту                                             В.Д. Тогобицька 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надрук.    5 прим 
1 – до справи 
2 – СТЗ 
3 – ВЕФ 
4 – ВП 
5 – НПРЧ  
 
Плигун 
24.10.2016 р. 


