
 
 

 

НАКАЗ 
 « 12 »    04    2016 р.               м. Харків            № 77 
 

                                                        ( з основної діяльності ) 
 

Про проведення марш-переходу 
з особовим складом перших курсів 

 
 
З метою проведення тренування дій особового складу перших курсів 

при здійсненні марш-переходу та перевірки готовності курсів до навчального 
процесу на навчальному полігоні 

 
 
1. Провести марш-перехід особового складу перших курсів, здійснивши 

підйом особового складу за командою «Збір!» не пізніше 4 год. 00 хв. 
(спорядження повне): 

1.1.  факультети № 1 та № 2 – 23 квітня 2016 року; 
1.2.  факультети № 3, № 4  – 30 квітня 2016 року. 
2. Для марш-переходу встановити наступний маршрут: 
2.1.  факультети № 1 та № 2: НУЦЗ України (вул. Баварська, 7) – 

вул. Баварська – вул. Культкомівська – вул. Грушевського-Григорівське шосе 
– вул. Чувашська – вул. Залютинська – склади МО України – кільцева дорога 
–склади МО України – вул. Залютинська –вул.Чувашська-Григорівське шосе 
– вул. Грушевського – вул. Культкомівська –вул. Баварська – НУЦЗ України 
(вул. Баварська, 7). 

2.2.  факультети № 3,  № 4: НУЦЗ України (вул. Чернишевська) – 
вул. Алчевських – вул. Весніна – вул. Сумська – Білгородське шосе – 
П’ятихатки – Білгородське шосе – вул. Сумська – вул. Весніна – 
вул. Алчевських – НУЦЗ України (вул. Чернишевська); 

3. Керівнику занять начальнику кафедри піротехнічної та спеціальної 
підготовки полковнику служби цивільного захисту Толкунову І.О. та 
помічнику керівника занять викладачу кафедри піротехнічної та спеціальної 
підготовки підполковнику служби цивільного захисту Бугайову А.Ю.: 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



3.1. провести рекогносцировку маршрутів, розробити тактичні 
завдання, підготувати групу імітації для відпрацьовування прийомів 
подолання зон зараження; 

3.2. провести розрахунок імітаційних засобів, підготувати заявку на 
отримання імітаційних засобів, провести інструктаж із групою імітації із 
заходів безпеки під час використання імітаційних засобів. 

4. Призначити командиром групи імітації викладача кафедри 
піротехнічної та спеціальної підготовки старшого лейтенанта служби 
цивільного захисту Кулика Я.С. 

5. Начальникам перших курсів полковнику служби цивільного захисту 
Калюжному В.С., майору служби цивільного захисту Россохатському П.Ю. 
та підполковнику служби цивільного захисту Мельниченку А.О. на маршруті 
забезпечити похідну охорону (групу регулювання), провести цільовиї 
ітсруктаж з питань охорони праці відповідно до інструкціі №139, та 
забезпечити  дотримання заходів безпеки та охорони праці під час здійснення 
марш-переходу. 

6. Начальнику сектору мобілізаційної роботи підполковнику служби 
цивільного захисту Пономаренку С.М. до 22 квітня 2016 року забезпечити 
згідно з установленим порядком групу імітаційних дій імітаційними 
засобами відповідно до заявки начальника кафедри піротехнічної та 
спеціальної підготовки полковника служби цивільного захисту 
Толкунова І.О. 

7. Начальнику третього курсу факультету № 1 майору служби 
цивільного захисту Вавренюку С.А. та заступнику начальника курсу 
факультету № 4  капітану служби цивільного захисту Іванову Є.В. 
призначити по одному курсанту в групу імітації. 

8. Першому проректору університету полковнику служби цивільного 
захисту Коврегіну В.В. забезпечити проведення марш-переходу 
автотранспортом. 

9. Начальнику медико-санітарної частини-лікарю полковнику служби 
цивільного захисту Приходьку Ю.О. організувати медичне забезпечення 
марш-переходу. 

10. Начальнику відділу телекомунікацій підполковнику служби 
цивільного захисту Дудаку С.О. забезпечити проведення марш-переходу 
надійним радіозв’язком та видати викладачу кафедри піротехнічної та 
спеціальної підготовки підполковнику служби цивільного захисту 
Бугайову А.Ю. радіостанції кількістю восьми одиниць. 

11. Покласти відповідальність за дотримання вимог заходів безпеки та 
охорони праці під час виконання імітаційних дій на начальника кафедри 
піротехнічної та спеціальної підготовки полковника служби цивільного 
захисту Толкунова І.О. 

12. Заступнику начальника відділу – оперативному черговому відділу 
організації служби підполковнику служби цивільного захисту Щербаку О.С. 



повідомити про марш-перехід перших курсів та місця застосування 
імітаційних засобів: 

12.1. до 21 квітня 2016 року оперативного чергового Головного 
Управління Національної поліції  в Харківській області та оперативного 
чергового Жовтневого відділення Київського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Харківській області; 

12.2. до 21 квітня 2016 року оперативних чергових Київського відділу 
Головного управління Національної поліції в Харківській області та 
Дзержинського відділення Ленінського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Харківській області. 

13. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора – 
начальника відділу організації служби полковника служби цивільного 
захисту Семківа О.М. 

 
 

Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту    В.П. Садковий 



ПОГОДЖЕНО: 
 
Перший проректор університету 
полковник служби цивільного захисту    В.В. Коврегін 
 
Проректор – начальник відділу організації служби  
полковник служби цивільного захисту    О.М. Семків 
 
Начальник відділу  
адміністративної роботи 
підполковник служби цивільного захисту   С.С. Щербак 
 
Начальник юридичного сектора  
майор служби цивільного захисту     В.Д. Тогобицька 
 
Начальник сектора з питань  
запобігання та виявлення корупції  
підполковник служби цивільного захисту                          С.О. Скляров       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Надруковано 4 прим.: 
1 – до справи 
2 – відділ організації служби 
3 – сектор мобілізаційної роботи 
4 – кафедра ПтаСП 
 
Толкунов І.О. 
11.04.2016 р. 


