
 

 

НАКАЗ 
     21 січня 2020 року                               м. Харків                                     № 24 

 

(з адміністративно-господарських питань) 
 

     

Про упорядкування експлуатації  

транспортних засобів університету 
   

З метою укріплення матеріально-технічної бази та покращання 

експлуатації транспортних засобів університету 

НАКАЗУЮ: 

1. Закріпити у наступному порядку орендовані легкові спеціалізовані 

автомобілі транспортної  групи експлуатації : 

 1.1. Автомобіль TOYOTA CAMRY  номерний знак АХ 9919 ВО (об’єм 

двигуна 2362 см
3
) - за СОБИНОЮ Олександром Івановичем – водієм 

автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення. Підмінний водій – ГУР’ЄВ  Іван Кирилович 

- водій автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення, експлуатацію автомобіля проводити по 

моєму розпорядженню.  

1.2. Автомобіль CHEVROLET AVEO ЗНГ номерний знак АХ 4781 ВО 

(об’єм двигуна 1498 см
3
) - за МОРОЗОМ Русланом Леонідовичем – водієм 

автотранспортних засобів відділення спеціальної техніки групи 

автотранспортного забезпечення. Підмінні водії – сержант служби 

цивільного захисту КРАВЦОВ Василь Анатолійович –  начальник 

відділення-водій автомобільного відділення групи автотранспортного 

забезпечення та БОБРО Микола Іванович – водій автотранспортних засобів 

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 MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 GLS  номерний знак       

1758 Ч3 (об’єм двигуна 2972 см
3
) - за ГУР’ЄВИМ Іваном Кириловичем – 

водієм автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення (основний автомобіль). Підмінний водій – 

СОБИНА Олександр Іванович - водій автотранспортних засобів 

автомобільного відділення групи автотранспортного забезпечення, 

експлуатацію автомобіля проводити по моєму розпорядженню.  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



 2.2. Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT B5 номерний знак 1785 Ч3 

(об’єм двигуна 2324 см
3
) - за СОБИНОЮ Олександром Івановичем – водієм 

автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення (основний автомобіль). Підмінний водій – 

ГУР’ЄВ Іван Кирилович - водій автотранспортних засобів автомобільного 

відділення групи автотранспортного забезпечення, експлуатацію автомобіля 

проводити по моєму розпорядженню.  

2.3. Автомобіль SUZUKI SWIFT ЗНГ номерний знак 1760 Ч3 (об’єм 

двигуна 1298 см
3
) - за старшим прапорщиком  служби цивільного захисту 

МАТЯШ Сергієм Григоровичем – старшим водієм відділення спеціальної 

техніки групи автотранспортного забезпечення (основний автомобіль). 

Підмінні водії - прапорщик служби цивільного захисту ЗАХАРЧЕНКО Юрій 

Леонідович – водій відділення спеціальної техніки групи автотранспортного 

забезпечення, старшина служби цивільного захисту ОСМІХОВСЬКИЙ Ігор 

Олександрович – начальник відділення-водій відділення спеціальної техніки 

групи автотранспортного забезпечення, старшина служби цивільного захисту 

КОТЕЛЕВСЬКИЙ Олександр Сергійович – водій відділення спеціальної 

техніки групи автотранспортного забезпечення, старшина служби цивільного 

захисту ЦИМБАЛЮК Олександр Олексійович – водій відділення спеціальної 

техніки групи  автотранспортного забезпечення. Експлуатацію автомобіля 

дозволити відділу організації служби для перевірки служби та вирішення 

оперативних завдань, а також для забезпечення безперебійної 

життєдіяльності університету. Контроль за експлуатацією автомобіля 

покласти на полковника служби цивільного захисту СЕМКІВА Олега 

Михайловича – проректора  – начальника відділу організації служби. 

  2.4. Автомобіль ВАЗ-21099 ЗНГ номерний знак 1800 Ч3 (об’єм двигуна 

1499 см
3
) - за сержантом служби цивільного захисту КРАВЦОВИМ Василем 

Анатолійовичем – начальником відділення-водієм автомобільного відділення 

групи автотранспортного забезпечення (основний автомобіль).  Підмінний 

водій – БОБРО Микола Іванович – водій  автотранспортних засобів 

автомобільного відділення  групи автотранспортного забезпечення. 

Експлуатацію автомобіля дозволити сектору технічного забезпечення, службі 

безпеки дорожнього руху, групі автотранспортного забезпечення, відділу 

економіки і фінансів та відділу матеріального забезпечення. Контроль за 

експлуатацією автомобіля покласти на капітана служби цивільного захисту 

ПОВАЛЯЄВА Івана Сергійовича - начальника сектора технічного 

забезпечення.  

2.5. Автомобіль ВАЗ-210700-20 ЗНГ  номерний знак  1801 Ч3 (об’єм 

двигуна 1450 см
3
) - за старшиною служби цивільного захисту ЦИМБАЛЮК 

Олександром Олексійовичем – водієм відділення спеціальної техніки групи 

автотранспортного забезпечення (основний автомобіль).  Підмінні водії - 

прапорщик служби цивільного захисту ЗАХАРЧЕНКО Юрій Леонідович – 

водій відділення спеціальної техніки групи автотранспортного забезпечення, 

старшина служби цивільного захисту ОСМІХОВСЬКИЙ Ігор Олександрович 

– начальник відділення-водій відділення спеціальної техніки групи 

автотранспортного забезпечення, старшина служби цивільного захисту 

КОТЕЛЕВСЬКИЙ Олександр Сергійович – водій відділення спеціальної 



техніки групи автотранспортного забезпечення, старший прапорщик служби 

цивільного захисту МАТЯШ Сергій Григорович – старший водій відділення 

спеціальної техніки групи  автотранспортного забезпечення. Експлуатацію 

автомобіля дозволити відділу організації служби для перевірки служби та 

вирішення оперативних завдань, а також для забезпечення безперебійної 

життєдіяльності університету. Контроль за експлуатацією автомобіля 

покласти на полковника служби цивільного захисту СЕМКІВА Олега 

Михайловича – проректора  – начальника відділу організації служби. 

 2.6. Автомобіль CHEVROLET CAVALIER ЗНГ номерний знак 1759 Ч3 

(об’єм двигуна 2200 см
3
) -  за СИСЕНКО Олександром Анатолійовичем – 

водієм автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення (основний автомобіль).  Підмінний водій – 

сержант служби цивільного захисту КРАВЦОВ Василь Анатолійович –  

начальник відділення-водій автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення. Експлуатацію автомобіля дозволити 

сектору технічного забезпечення, службі безпеки дорожнього руху, групі 

автотранспортного забезпечення, відділу економіки і фінансів та відділу 

матеріального забезпечення. Контроль за експлуатацією автомобіля покласти 

на капітана служби цивільного захисту ПОВАЛЯЄВА Івана Сергійовича - 

начальника сектора технічного забезпечення.  

 2.7. Автомобіль УАЗ-31512 номерний знак 1752 Ч3 (об’єм двигуна 

2445 см
3
) –  за старшим прапорщиком  служби цивільного захисту МАТЯШ 

Сергієм Григоровичем – старшим водієм відділення спеціальної техніки 

групи автотранспортного забезпечення. 

 2.8. Автомобіль УАЗ-31512 номерний знак 1776 Ч3 (об’єм двигуна 

2445 см
3
)  – за старшиною служби цивільного захисту КОТЕЛЕВСЬКИМ 

Олександром Сергійовичем – водієм відділення спеціальної техніки групи  

автотранспортного забезпечення (основний автомобіль). 

 3. Закріпити у наступному порядку транспортні засоби для перевезення  

особового складу транспортної групи експлуатації. 

 3.1. Автомобіль ГАЗ-2705  номерний знак 1787 Ч3 (габаритна довжина 

5,47 метрів) - за КУХТІНИМ В’ячеславом Миколайовичем  – водієм 

автотранспортних засобів відділення спеціальної техніки групи 

автотранспортного забезпечення (основний автомобіль).  Підмінні водії – 

ПУХКАЛ Михайло Ілліч – водій автотранспортних засобів відділення 

спеціальної техніки групи автотранспортного забезпечення, БОБРО Микола 

Іванович – водій автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення та КРИГІН Віктор Миколайович – водій 

автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення. 

 3.2.  Автобус ЛАЗ-695 У  номерний знак 1799 Ч3 (габаритна довжина 

9,19 метрів) - за КРИГІНИМ Віктором Миколайовичем – водієм 

автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення (основний автомобіль). Підмінні водії - 

КУХТІН В’ячеслав Миколайович –  водій автотранспортних засобів 

відділення спеціальної техніки групи автотранспортного забезпечення та 

ПУХКАЛ Михайло Ілліч – водій автотранспортних засобів відділення 



спеціальної техніки групи автотранспортного забезпечення. 

 3.3. Спеціальний оперативний автобус ХАЗ-32501 номерний знак 1771 

Ч3 (габаритна довжина 6,48 метрів) - за ПУХКАЛ Михайлом Іллічем – 

водієм автотранспортних засобів відділення спеціальної техніки групи 

автотранспортного забезпечення (основний автомобіль). Підмінні водії - 

КРИГІН Віктор Миколайович – водій автотранспортних засобів 

автомобільного відділення групи автотранспортного забезпечення та 

КУХТІН В’ячеслав Миколайович –  водій автотранспортних засобів 

відділення спеціальної техніки групи автотранспортного забезпечення. 

 4. Закріпити у наступному порядку вантажні автомобілі транспортної 

групи експлуатації: 

 4.1. Автомобіль ГАЗ-2705 ЗНГ номерний знак 1777 Ч3 

(вантажопідйомність 850 кг) – за прапорщиком служби цивільного захисту 

ЗАХАРЧЕНКО Юрієм Леонідовичем – водієм відділення спеціальної техніки 

групи автотранспортного забезпечення (основний автомобіль). Підмінні   

водії – СИСЕНКО Олександр Анатолійович – водій автотранспортних 

засобів автомобільного відділення групи автотранспортного забезпечення та 

МОРОЗ Руслан Леонідович – водій  автотранспортних засобів відділення 

спеціальної техніки групи автотранспортного забезпечення. 

 4.2. Автомобіль ГАЗ-330210 ЗНГ номерний знак 1766 Ч3 

(вантажопідйомність 1500 кг) -  за старшиною служби цивільного захисту 

ОСМІХОВСЬКИМ Ігорем Олександровичем – начальником відділення-

водієм відділення спеціальної техніки групи автотранспортного забезпечення 

(основний автомобіль). Підмінні водії – КИСЛЕНКО Юрій Володимирович – 

водій автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення та КРИГІН Віктор Миколайович – водій 

автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення. 

 4.3. Автомобіль ЗІЛ-431410 ЗНГ номерний знак 1765 Ч3 

(вантажопідйомність 6 тон) - за  КРИГІНИМ Віктором Миколайовичем - 

водієм автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення. Підмінні водії – КУХТІН В’ячеслав 

Миколайович – водій автотранспортних засобів відділення спеціальної 

техніки групи автотранспортного забезпечення. 

4.4. Автомобіль  ЗІЛ - 131  номерний знак 1798 Ч3 (вантажопідйомність 

5 тон) - за  КИСЛЕНКО   Юрієм Володимировичем – водієм 

автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення. 

 4.5. Автомобіль КАМАЗ-5320  номерний знак 1762 Ч3 

(вантажопідйомність 8 тон) - за КУХТІНИМ В’ячеславом Миколайовичем  – 

водієм автотранспортних засобів відділення спеціальної техніки групи 

автотранспортного забезпечення. Підмінні водії -  ПУХКАЛ Михайло Ілліч – 

водій автотранспортних засобів відділення спеціальної техніки групи 

автотранспортного забезпечення. 

 5. Закріпити у наступному порядку спеціальні автомобілі та причепи  

стройової групи експлуатації: 

5.1. Спеціальний санітарний автомобіль  УАЗ-3962 номерний знак 1767 



Ч3 (об’єм двигуна 2445 см
3
) - за БОБРО Миколою Івановичем – водієм 

автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення (основний автомобіль). Підмінний водій – 

КИСЛЕНКО Юрій Володимирович - водій автотранспортних засобів 

автомобільного відділення групи автотранспортного забезпечення.  

 5.2. Спеціальний санітарний автомобіль  VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER номерний знак АХ 5758 СМ (об’єм двигуна 2370 см
3
) – за 

КИСЛЕНКО Юрієм Володимировичем – водієм автотранспортних засобів 

автомобільного відділення групи автотранспортного забезпечення (основний 

автомобіль). Підмінний водій – БОБРО Микола Іванович – водій 

автотранспортних засобів автомобільного відділення групи 

автотранспортного забезпечення.  

5.3. Автомобіль УРАЛ-43202 номерний знак 1768 Ч3 

(вантажопідйомність 7 тон) - за МОРОЗОМ Русланом Леонідовичем - водієм  

автотранспортних засобів відділення спеціальної техніки групи 

автотранспортного забезпечення (основний автомобіль).  Підмінний водій - 

ПУХКАЛ Михайло Ілліч -– водій  автотранспортних засобів відділення 

спеціальної техніки групи автотранспортного забезпечення. 

 5.4. Автомобіль ГАЗ-САЗ-330720 номерний знак 1763 Ч3 

(вантажопідйомність 4,5 тони) – за ПУХКАЛ Михайло Іллічем - водієм 

автотранспортних засобів відділення спеціальної техніки групи 

автотранспортного забезпечення. Підмінні водії -  КУХТІН В’ячеслав 

Миколайович – водій автотранспортних засобів відділення спеціальної 

техніки групи автотранспортного забезпечення. 

 5.5. Автомобіль ЗІЛ-131 номерний знак 1751 Ч3 (вантажопідйомність 5 

тон) - за МОРОЗОМ Русланом Леонідовичем – водієм автотранспортних 

засобів відділення спеціальної техніки групи автотранспортного 

забезпечення. 

 5.6. Причеп СМЗ-810 (2-ПН-4) номерний знак 1756 Ч3 - за МОРОЗОМ 

Русланом Леонідовичем – водієм автотранспортних засобів відділення 

спеціальної техніки групи автотранспортного забезпечення. 

 5.7. Причеп ТАПЗ-755 (1-П-1,5) номерний знак 1757 Ч3 - за МОРОЗОМ 

Русланом Леонідовичем – водієм автотранспортних засобів відділення 

спеціальної техніки групи автотранспортного забезпечення. 

 5.8. Автомобіль ЗІЛ-431412 (АЦ-4,2) номерний знак 1764 Ч3 

(вантажопідйомність 4 тони) – за КУХТІНИМ В’ячеславом Миколайовичем  

– водієм автотранспортних засобів відділення спеціальної техніки групи 

автотранспортного забезпечення. 

 5.9. Автомобіль КАМАЗ-4310 (АЦ-7) номерний знак 1761 Ч3 

(вантажопідйомність 8 тон) - за  КУХТІНИМ В’ячеславом Миколайовичем  – 

водієм автотранспортних засобів відділення спеціальної техніки групи 

автотранспортного забезпечення. 

 5.10. Автомобіль ГАЗ-66 (ПАК-70) номерний знак 1789 Ч3 

(вантажопідйомність 2 тони) – за  СИСЕНКО Олександром Анатолійовичем 

– водієм автотранспортних засобів автомобільного відділення  групи 

автотранспортного забезпечення. 

 5.11. Автомобіль ГАЗ-66 (ДДА) номерний знак 1788 Ч3 



(вантажопідйомність 2 тони) - за  СИСЕНКО Олександром Анатолійовичем – 

водієм автотранспортних засобів автомобільного відділення  групи 

автотранспортного забезпечення. 

 5.12. Причеп МЗСА-8323 (ПКСД-5,25Д) номерний знак 1792 Ч3 – за 

МОРОЗОМ Русланом Леонідовичем – водієм  автотранспортних засобів 

відділення спеціальної техніки групи автотранспортного забезпечення. 

 6.  Закріпити у наступному порядку спеціальні пожежні автомобілі  

стройової групи експлуатації: 

 6.1. Автомобіль МАЗ-530905 АЦ-4-60(5309)-505М номерний знак 1786 

Ч3 – за старшим сержантом служби цивільного захисту ГАВРИЛЬЧЕНКО 

Олексієм Миколайовичем – командиром відділення-водієм навчальної 

пожежно-рятувальної частини. 

 6.2. Автомобіль ЗІЛ-433104 АЦ-40/4(433104)  номерний знак 1781 Ч3 - 

за прапорщиком служби цивільного захисту НАЗАРЕНКО Сергієм 

Івановичем – командиром відділення - водієм навчальної пожежно-

рятувальної частини. 

 6.3. Автомобіль  ЗІЛ-431412 АЦ-40(130)63Б  номерний знак 1773 Ч3 - 

за старшиною служби цивільного захисту ЗВЄРЄВИМ Олександром 

Юрійовичем –  водієм навчальної пожежно-рятувальної частини. 

 6.4. Автомобіль ЗІЛ-431412 АЦ-40(130)63Б номерний знак 1774 Ч3 - за 

старшим прапорщиком служби цивільного захисту ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Володимиром Олексійовичем – інструктором – водієм відділення 

спеціальних навчальних машин навчальної пожежно-рятувальної частини. 

 6.5. Автомобіль ЗІЛ-130 АНР-40(130)127Б  номерний знак 1778 Ч3 - за 

старшим сержантом служби цивільного захисту МУЛЯРЧУК Євгеном 

Анатолійовичем  – водієм навчальної пожежно-рятувальної частини. 

 6.6. Автомобіль ЗІЛ-431412 АЦ-40(130)63Б номерний знак 1782 Ч3 - за 

прапорщиком служби цивільного захисту СПОДИНИМ Артемом 

Петровичем  – водієм навчальної пожежно-рятувальної частини. 

 6.7. Автомобіль ЗІЛ-131 АЦ-40(131)137А номерний знак 1779 Ч3 - за 

прапорщиком служби цивільного захисту МОСОЛОВИМ Вадимом 

Анатолійовичем – водієм навчальної пожежно-рятувальної частини. 

 6.8. Автомобіль ЗІЛ-131 АД-30(131)ПМ-506 номерний знак 1783 Ч3 -  

за прапорщиком служби цивільного захисту ГУБСЬКИМ Сергієм 

Миколайовичем – командиром відділення-водієм навчальної пожежно-

рятувальної частини. 

6.9. Автомобіль ЗІЛ-432921 АЦ-40(432921)63Б номерний знак 1769 Ч3 

– за сержантом служби цивільного захисту СТУПАК Сергієм 

Олександровичем – водієм навчальної пожежно-рятувальної частини. 

 6.10. Автомобіль ГАЗ-33104 АППД-2(3310)274  номерний знак 1770 Ч3 

– за старшиною служби цивільного захисту ЗВЄРЄВИМ Олександром 

Юрійовичем –  водієм навчальної пожежно-рятувальної частини. 

 6.11. Автомобіль IVECO-MAGIRUS LF16TS номерний знак 1775 Ч3 – 

за старшиною служби цивільного захисту ЖИЛІНИМ Євгеном 

Миколайовичем – командиром відділення-водієм навчальної пожежно-

рятувальної частини. 

 6.12. Автомобіль DAIMLER-BENZ 1419 F номерний знак 1772 Ч3 – за 



прапорщиком служби цивільного захисту РЄЗНІКОМ Миколою 

Миколайовичем – старшим водієм навчальної пожежно-рятувальної частини. 

 6.13. Автомобіль DAIMLER-BENZ 1019 АF номерний знак 1784 Ч3 – 

за старшим сержантом служби цивільного захисту ГАВРИЛЬЧЕНКО 

Олексієм Миколайовичем – командиром відділення-водієм навчальної 

пожежно-рятувальної частини. 

 6.14. Автомобіль ГАЗ-2705 АШ-5  номерний знак 1790 Ч3 – за 

сержантом служби цивільного захисту МОМЦЕЛІДЗЕ Тенгізом 

Теймуразовичем –  водієм навчальної пожежно-рятувальної частини. 

 7. Здійснювати обслуговування транспортними засобами (далі - ТЗ) 

посадових осіб університету в межах установлених лімітів та асигнувань, 

передбачених у кошторисі на відповідний рік. 

 8. Надати полковнику служби цивільного захисту КОВРЕГІНУ 

Володимиру Володимировичу - першому проректору університету право: 

- розподіляти ТЗ між структурними підрозділами університету; 

- дозволяти користуватися ТЗ у вихідні та святкові дні; 

- встановлювати ліміти пально-мастильних матеріалів. 

 9.  Здійснювати експлуатацію ТЗ: 

- ректором НУЦЗ України – цілодобово; 

- проректорами НУЦЗ України – однозмінно (за окремим розпорядженням 

цілодобово); 

- черговою зміною – цілодобово; 

- керівниками структурних підрозділів та іншими посадовими особами 

університету – однозмінно. 

 10. Установити такий порядок використання ТЗ, що виділяється на 

підставі письмової заявки керівника структурного підрозділу або особи, яка  

виконує обов’язки керівника структурного підрозділу: 

- замовлення ТЗ здійснювати напередодні (не пізніше 14 години) за       

письмовою заявкою посадовою особи структурного підрозділу        

університету (вказується прізвище замовника, назва підрозділу, маршрут        

руху, час подачі ТЗ, адреса слідкування та орієнтований час його       

повернення), до групи автотранспортного забезпечення, попередньо       

погодженою із першим проректором університету; 

- об’єднувати замовлення з метою ефективного використання ТЗ для       

поїздок, що збігаються за часом та напрямком руху. 

 11. Керівники структурних підрозділів та інші посадові особи 

університету, у розпорядження яких надано ТЗ: 

- несуть персональну відповідальність за цільове та безаварійне      

використання закріпленого за ним або наданого ТЗ; 

- після завершення використання ТЗ підтверджують у подорожньому листі       

особистим підписом час звільнення ТЗ та фактичний маршрут із      

зазначенням показника спідометра на момент відпуску автотранспорту. 

 12. Капітану служби цивільного захисту ПОВАЛЯЄВУ Івану 

Сергійовичу - начальнику сектору технічного забезпечення  та 

підполковнику служби цивільного захисту ПОЛКОВНИЧЕНКО Дмитру 

Юрійовичу - начальнику навчальної пожежно-рятувальної частини 

забезпечити: 



- стоянку ТЗ у місцях дислокації за адресами: м. Харків, вул. Пушкінська,   

102А,  вул. Алчевських, 52/54 та вул. Баварська, 7; 

- використання ТЗ відповідно до штатної належності; 

- щоденний медичний огляд водіїв перед виїздом та після повернення з    

рейсу (вибірково); 

- проведення передрейсового інструктажу з водіями; 

- щоденну перевірку технічного стану ТЗ; 

- використання ТЗ, що виділяються по заявках, у робочий час; 

- належне документальне оформлення водіями подорожних листів; 

- зменшення витрат на обслуговування, ремонт та утримання техніки; 

- збільшення переліку робіт з ремонту та обслуговування ТЗ, що можуть   

виконуватися фахівцями майстерні технічного обслуговування та ремонту; 

- постійний контроль за витрачанням моторесурсів та дотримання ліміту   

пального; 

- надання інформації в установленому порядку полковнику служби    

цивільного захисту КОВРЕГІНУ Володимиру Володимировичу - першому     

проректору університету про всі випадки порушень правил  користування ТЗ 

та виникнення дорожньо-транспортних подій. 

 13. Полковнику служби цивільного захисту СЕМКІВУ Олегу 

Михайловичу – проректору – начальнику відділу організації служби 

контролювати ведення бортового журналу водіями автомобіля чергової 

частини. 

 14. ПРИХОДЬКУ Юрію Олександровичу - начальнику медико-

санітарної частини-лікарю, організувати проведення медичного огляду водіїв 

групи автотранспортного забезпечення щоденно о 08.00 годині ранку. Водіям 

навчальної пожежно-рятувальної частини проходити медичний огляд у 

стаціонарному відділенні по вул. Баварська, 7. 

 15. Вважати таким, що втратив чинність наказ НУЦЗУ                           

(з адміністративно-господарських питань)  від 08.01.2019 року № 9 «Про 

упорядкування експлуатації транспортних засобів університету». 

 16. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор                                                               Володимир САДКОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший проректор      Володимир КОВРЕГІН 

 

Проректор – начальник  

відділу організації служби      Олег СЕМКІВ 

 

Начальник відділу  

адміністративної роботи     Станіслав ЩЕРБАК 

 

Начальник сектора з питань  

запобігання та виявлення корупції    Станіслав СКЛЯРОВ 

 

 

Начальник юридичного сектора     Віолета ТОГОБИЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надр. 5 прим.: 

1.    до справи; 

2.    сектор технічного забезпечення; 

3.    навчальна пожежно-рятувальна частина; 

4.    відділ економіки і фінансів; 

5.    відділ персоналу. 

Іван ПОВАЛЯЄВ 

21.01.2020 року        


