
                                  Довідка  
 

Про виконання вимог Закону України „Про 
участь громадян в охороні громадського порядку 
і державного кордону” та Указу Президента 
України „Про заходи щодо забезпечення 
особистої безпеки громадян та протидії 
злочинності”, громадськими формуваннями з 
охорони громадського порядку і державного 
кордону Ужгородським МВ УМВС України в 
Закарпатській області протягом 2012 року.  
 

З метою належної взаємодії з органами державної влади та місцевого 
самоврядування в питаннях діяльності громадських формувань, залучення їх до 
забезпечення громадської безпеки, захисту прав і свобод громадян, інтересів 
суспільства і держави від протиправних посягань та виконання вимог Закону 
України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 
кордону” та Указу Президента України „Про заходи щодо забезпечення 
особистої безпеки громадян та протидії злочинності”, громадськими 
формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону 
Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області протягом 2012 року.  
 З урахуванням стану оперативної обстановки в Ужгороді створено чотири 
громадські формування з охорони громадського порядку формувань 
„Студентський загін сприяння міліції”, „СИЛА І ЧЕСТЬ”, „СЕНК-ЗАХИСТ” та 
„ЛЕГІОН”. які співпрацюють з Ужгородським МВ УМВС України в 
Закарпатській області. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» засновники 
вищевказаних громадських формувань подали до Ужгородської міської ради для 
реєстрації наступні документи: рішення про їх створення, статути, інформацію 
про керівний склад та списки членів громадських формувань. 
          16.02.2011 р. виконавчий комітет Ужгородської міської ради зареєстрував 
громадське формування «СТУДЕНТСЬКИЙ ЗАГІН СПРИЯННЯ МІЛІЦІЇ» 
(далі ГФ «СЗСМ» - 18 членів) природничо-гуманітарного коледжу ЗакДУ. 
17.03.2011 р. в малому залі засідань міської ради відбулося урочисте вручення 
посвідчень членам ГФ.  
          Задля тіснішої взаємодії підрозділів Ужгородського МВ УМВС із 
недержавними охоронними структурами та з метою зниження рівня вуличної 
злочинності, забезпечення охорони громадського порядку: 

-- 20.04.2011 р. на базі недержавної охоронної фірми «СЕНК» було 
зареєстровано громадське формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону «СЕНК-ЗАХИСТ» (22 члена).  

-- 21.09.2001 р. на базі недержавної охоронної фірми «ЛЕГІОН» було 
зареєстровано громадське формування з охорони громадського порядку 
«ЛЕГІОН.» (13 членів). 



Окрім того на базі ЖРЕР № 8 м. Ужгород  було створене громадське 
формування «СИЛА І ЧЕСТЬ» (18 членів). Офіційну реєстрацію це 
громадське формування отримало 21.09.2011 року.   

Відповідно до щотижневих графіків, затверджених заступником  
начальника Ужгородського МВ УМВС підполковником міліції Григор’євим 
В.М., члени громадських формувань брали участь в охороні громадського 
порядку під час проведення в м. Ужгород більше 130 масових заходів. 

01 вересня 2012 року члени громадських формувань „ЛЕГІОН”. та 
„СЕНК-ЗАХИСТ” забезпечили охорону громадського порядку під час 
проведення масових заходів -- „Свято першого дзвоника” в школах 
м.Ужгорода, а саме: 1) ЗОШ № 1, вул. Висока, 4, з 08:30 год.; 2) Лінгвістична 
гімназія, наб. Незалежності, 4, з 10.00 год.; 3) ЗОШ № 3, наб. Незалежності, 19, з 
09.00 год.; 4) ЗОШ № 5, наб. Київська, 16, з 09.00 год.; 5) ЗОШ № 6, вул. Польова, 
22, з 09.00 год.; 6) ЗОШ № 8, вул. Корольова, 4, з 09.00 год.; 7) НВК "Ужгородський 
економічний ліцей" пл. Ш.Петефі, 15, з 09.00 год.; 8) ЗОШ №15, вул. Заньковецької, 
13 а, з 09.30 год.; 9) ЗОШ №16 вул, Жатковича, 24, з 10.00 год.; 10) ЗОШ № 19, вул. 
Заньковецької, 66, з 10.00 год.; 11) НВК „Гармонія”, вул. Доманинська, 263, з 10.00 
год.; 12) НВК „Горяни”, вул. Дендеші, 166, з 09.30 год.; 13) Ліцей „Лідер”, вул. 
І.Сільвая, 3, з 09.30 год.; 14) Гімназія, вул. 8 Березня, 44, з 09.00 год.; 15) Ліцей 
„Інтелект”, наб. Православна, 25, з 09.30 год. 

Окрім того, двадцять членів громадських формувань „ЛЕГІОН”. та 
„СЕНК-ЗАХИСТ” забезпечили охорону громадського порядку під час 
проведення виборів у народні депутати України, на виборчих дільницях м. 
Ужгорода.  

Слід відмітити, що інформація про роботу громадських формувань та 
їхню участь в охороні громадського порядку публікувалася в електронних та в 
друкованих засобах масової інформації. Окрім того, члени ГФ „СЕНК-
ЗАХИСТ” та „ЛЕГІОН”. брали участь в навчальному зборі та профілактичному 
тренуванні, які щороку проходять відповідно до оперативних планів під 
умовними назвами „Хвиля” та „Фортеця” (опубліковано в газеті „Відомості 
міліції” та на веб-сайтах „ukr.net”, „7днів”, „UA- Reporter.com” та на сайті 
УМВС України в Закарпатській області). Такі навчання проводилися для 
підвищення рівня бойової готовності особового складу ОВС до дій у 
надзвичайних ситуаціях та при виникненні масових безладів в місті.  

Також, члени громадських формувань „Студентський загін сприяння 
міліції”, „ЛЕГІОН”. та „СЕНК-ЗАХИСТ” брали участь в проведенні 
комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання території м. 
Ужгорода під умовною назвою „Ялинка”, спрямована на забезпечення 
громадського порядку під час підготовки святкування новорічних та різдвяних 
свят недопущення несанкціонованої вирубки та реалізації хвойних дерев. 

З метою підвищення ефективності та вдосконалення організації роботи 
громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, 
стан цієї роботи розглянуто на оперативних нарадах при начальникові 
Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області. 



21 грудня 2012 року з особовим складом Ужгородського МВ УМВС 
України в Закарпатській області в системі службової підготовки проведено 
вивчення Закону України „Про участь громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону”. 

В березні місяці працівники приватної охоронної фірми „Сенк” затримали 
Матвеєва О.А. 1988 р.н. та Курин Я.Д. які вчинили між собою бійку, в наслідок 
чого пошкодили скло на холодильнику, який належить кафе „ДОМАЖОР”, що 
по пр. Свободи (ЖРЗПЗ № 1300 від 06.03.2012 року). Також, Сенківцями був 
затриманий та доставлений в міськвідділ громадянин Узбекистану 
Даулетмуратов Бердах Борибаєвич, 1986 р.н., який 18.06.2012 року близько 
23:00 год. в приміщенні магазину „Вопак-Білочка”, перебуваючи в нетверезому 
стані поводився зухвало, ображав персонал магазину та відвідувачів, заважав 
роботі персоналу (ЖРЗПЗ № 3669 від 19.06.2012 року). 

Є затримання і працівниками охоронної фірми „ЛЕГІОН” спільно з 
працівниками роти ПС Ужгородського МВ УМВС був затриманий Федоренко 
В.В. 1992 р.н., проник в магазин „АВС” по вул.. Минайська, та викрав 
продукцію, а саме „ПИВО” (ЖРЗПЗ № 2758 від 07.05.2012 року). Легіонівці 
спільно з дільничними працівниками міліції затримали Горошника А.М., 1995 
р.н., мешканця міста, який викрав з приміщення магазину „Світлана”, що по 
вул. Корятовичап, 15, кондитерські вироби (цукерки) на загальну суму 128 
гривень (ЖРЗПЗ № 3600 від 15.06.2012 року).  

Протягом третього кварталу поточного року працівниками охоронної 
фірми „СЕНК” затримано громадянина Коростіль О.О. 1979 року народження, 
мешканця Ужгородського району, с. Минай, вул. Жовтнева, 79, який не 
розрахувався за замовлення в барі „Губертус” по вул. Заньковецької, 66 
(ЖРЗПЗ № 5727 від 15.09.2012 року).  Також, працівниками охоронної фірми 
„СЕНК” затримано громадян Лозняк  І.В. 1993 р.н. та Мурзова Д.Д. 1994 р.н., 
які не розрахувалися за замовлення в барі "МОЧАЛКІН ДЖАЗ" по вул. 
Грушевського (ЖРЗПЗ № 5881 від 22.09.2012 року).   

Є затримання і працівниками охоронної фірми „ЛЕГІОН” затримали 
громадянку Каврпанишинець Н.І. 1993 р.н., яка проходила стажування на вул.. 
Корзо (торгівля морозивом) шахрайським шляхом заволоділа грошовими 
коштами в сумі 6000 гривень (ЖРЗПЗ № 3998 від 03.07.2012 року). Також, 
07.09.2012 року працівниками охоронної фірми „ЛЕГІОН” спільно з 
працівниками Ужгородського МВ УМВС затримано громадянина Шаполова 
П.В., 1982 р.н., який за місцем проживання, у дворі вирощував рослину 
„Коноплю” (ЖРЗПЗ № 5531 від 07.09.2012 року).  

Протягом четвертого кварталу 2012 року працівниками роти ПС 
Ужгородського МВ УМВС спільно з працівниками охоронної фірми „СЕНК” 
по гарячим слідах затримано двох громадян (Король С.М. та Бойченко Д.С.),  
які пошкодили два д”еревяні столи та замок на вхідних дверях кафе „Дракон” 
(ЖРЗПЗ № 6395 від 16.10.2012 року). 



Співробітники охоронної фірми „СЕНК” затримали двох громадян 
Павліш В.І. 1992 р.н. та Сивак В.В. 1991 р.н.., мешканців м. Ужгорода, які 
викрали 4 пачки анчоусів „Капітан анчоус” та 3 пачки картопляних чіпсів з 
магазину „Вопак”, що на пр. Свободи, 52 в м. Ужгороді. Речові докази 
вилучено (ЖРЗПЗ № 7119 від 18.11.2012 року). 

В грудні місяці 2012 року, працівниками охоронної фірми „СЕНК” 
спільно з працівниками Ужгородського МВ УМВС затримано Лелекач 
Михайла Михайловича, 1984 р.н., мешканця м. Ужгорода, вул. Володимирська, 
67/34, який наніс тілесні ушкодження громадянці Славич Монікі Степанівні, в 
нічному клубі "МОЧАЛКІН ДЖАЗ" (ЄРДР № 337 від 01.12.2012 року). Також, 
громадянин Лелекач Михайла Михайловича, 1984 р.н., мешканця м. Ужгорода, 
вул. Володимирська, 67/34, вчинив бійку та пошкодив майно розважального 
закладу "МОЧАЛКІН ДЖАЗ" (ЄРДР № 338 від 01.12.2012 року).   

Також, працівниками охоронної фірми „СЕНК” затримано громадянина 
Назарчука Вячеслава Вячеславовича, 1995 р.н., мешканця м. Ужгорода, вул.. 
Добролюбова, 18, який намагався проникнути в будинок за адресою: м. 
Ужгород, вул. Я.Гуса, 56 (ЄРДР № 599 від 15.12.2012 року).   

Задля тіснішої взаємодії підрозділів Ужгородського МВ УМВС із 
недержавними охоронними структурами та з метою зниження рівня вуличної 
злочинності, забезпечення охорони громадського порядку керівник 
Ужгородського МВ УМВС підполковник міліції Гебеш О.І. 01.08.2012 року 
видав наказ № 191 про додаткову організацію охорони громадського порядку 
на території міста Ужгорода в системі єдиної дислокації та залучення для 
спільного патрулювання приватних охоронних фірм «Сенк» та «Легіон».  

Відповідно до вказаного наказу щодня на території обласного центру 
охорону громадського порядку разом з патрульними нарядами міліції 
забезпечують працівники вищезгаданих охоронних фірм. Перед виходом на 
службу з ними проводяться спільні інструктажі. Час проведення інструктажу: 
перша зміна з 8.00 до 8.30 год. та друга зміна з 17.45 до 18.00 год.  

          
Начальник Ужгородського МВ УМВС 
України в Закарпатській області 
підполковник міліції                                                                Є.М. Калитич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОВІДКА 
 

Про виконання вимог Закону України 
„Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного 
кордону” та Указу Президента України 
„Про заходи щодо забезпечення особистої 
безпеки громадян та протидії 
злочинності”, громадськими 
формуваннями з охорони громадського 
порядку і державного кордону 
Ужгородським МВ УМВС України в 
Закарпатській області протягом 2013 року.  
 

З метою належної взаємодії з органами державної влади та місцевого 
самоврядування в питаннях діяльності громадських формувань, залучення їх до 
забезпечення громадської безпеки, захисту прав і свобод громадян, інтересів 
суспільства і держави від протиправних посягань та виконання вимог Закону 
України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 
кордону” та Указу Президента України „Про заходи щодо забезпечення 
особистої безпеки громадян та протидії злочинності”, громадськими 
формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону 
Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській з початку 2013 року 
проведено наступну роботу. 
 З урахуванням стану оперативної обстановки в Ужгороді створено п’ять 
громадських формування з охорони громадського порядку „Студентський загін 
сприяння міліції”, „СИЛА І ЧЕСТЬ”, „СЕНК-ЗАХИСТ”, „ЛЕГІОН” та 
новостворене «Стражі порядку Ужгорода» які співпрацюють з Ужгородським 
МВ УМВС України в Закарпатській області. Відповідно до ст. 6 Закону України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» 
засновники вищевказаних громадських формувань подали до Ужгородської 
міської ради для реєстрації наступні документи: рішення про їх створення, 
статути, інформацію про керівний склад та списки членів громадських 
формувань. 
                   16.02.2011 р. виконавчий комітет Ужгородської міської ради 
зареєстрував громадське формування «СТУДЕНТСЬКИЙ ЗАГІН СПРИЯННЯ 
МІЛІЦІЇ» (далі ГФ «СЗСМ» - 18 членів) природничо-гуманітарного коледжу 
ЗакДУ. 17.03.2011 р. в малому залі засідань міської ради відбулося урочисте 
вручення посвідчень членам ГФ.  
          Задля тіснішої взаємодії підрозділів Ужгородського МВ УМВС із 
недержавними охоронними структурами та з метою зниження рівня вуличної 
злочинності, забезпечення охорони громадського порядку: 



-- 20.04.2011 р. на базі недержавної охоронної фірми «СЕНК» було 
зареєстровано громадське формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону «СЕНК-ЗАХИСТ» (22 члена).  

-- 21.09.2001 р. на базі недержавної охоронної фірми «ЛЕГІОН» було 
зареєстровано громадське формування з охорони громадського порядку 
«ЛЕГІОН.» (13 членів). 

Окрім того на базі ЖРЕР №8 м. Ужгород  було створене громадське 
формування «СИЛА І ЧЕСТЬ» (18 членів). Офіційну реєстрацію це 
громадське формування отримало 21.09.2011 року.   

-- 21.01.2013 р. на зборах громадян, які проживають в місті Ужгороді та 
Ужгородському районі, прийнято рішення про створення громадського 
формування «Стражі порядку Ужгорода», затверджено Статут громадського 
формування та надано до Ужгородської міської ради на реєстрацію.  

Відповідно до щотижневих графіків, затверджених заступником  
начальника Ужгородського МВ УМВС підполковником міліції Григор’євим 
В.М., 138 -- членів громадських формувань брали участь в охороні 
громадського порядку під час проведення в м. Ужгород близько 30-ти масових 
заходів,  а саме: 

-- 16.01.2013 р. з 14:00 год. -- Оздоровчий пропагандистський захід 
пов’язаний з використанням сил вогню на місці проведення процедур 
моржування асоціації Закарпатських моржів (задіяно – 8 членів громадських 
формувань); 

-- 18.01.2013 р. з 18:00 год. -- Перший день 4-го туру суперліги 
Чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд ГК „Карпати” (м. 
Ужгород) та ГК „Дніпрянка” (м. Херсон) (задіяно – 3 члени громадського 
формування); 

-- 18.01.2013 р. з 18:00 год. -- Освячення води в соборі (задіяно -- 2 члени 
громадського формування); 

-- 19.01.2013 р. з 11:00 год. -- Другий день 4-го туру суперліги Чемпіонату 
України з гандболу серед жіночих команд ГК „Карпати” (м. Ужгород) та ГК 
„Дніпрянка” (м. Херсон) (задіяно – 4 члени громадських формувань); 

-- 19.01.2012 року з 09:00 год. -- Богослужіння в Хрестовоздвижному 
кафедральному саборі (задіяно – 2 члени громадського формування);  

-- 19.01.2013 р. з 09:30 год. -- Архієрейська свята літургія (задіяно – 3 
члени громадського формування);  

-- 19.01.2013 р. з 09:00 год. -- Х міжнародній турнір з художньої 
гімнастики „Срібна леді”(задіяно – 3 члени громадських формувань); 

-- 20.01.2013 р. з 10:00 год. -- Обласний фестиваль „Коляди в старому 
селі”(задіяно – 6 членів громадських формувань); 

-- 22.01.2013 р. з 12:30 год. -- Спільна святкова акція присвячена Дню 
Соборності України Ужгородської міської ради та ВО „Батьківщина” – 
розгортання величезного Державного прапору України (задіяно – 6 членів 
громадських формувань); 

-- 22.01.2013 р. з 12:30 год. – покладання квітів до пам’ятника Т.Г. 
Шевченка з нагоди відзначеннгя Дня Соборності України та Свободи України, 



94-ї річниці проголошення акту злуки УНР і ЗУНР, 67-ї річниці утворення 
Закарпатської області (задіяно – 3 члени громадського формування);  

-- 05.02.2013 р. з 15:00 год. -- Пікет біля пам’ятника Т.Г. Шевченка проти 
діяльності Міжнародного валютного фонду України (проти підняття соціальних 
витрат на комунальні послуги та інше..) (задіяно – 6 членів громадських 
формувань); 

-- 09.02.2013 р. з 10:00 год. -- Турнір з хортингу з нагоди для вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав (задіяно – 9 членів 
громадських формувань); 

-- 10.02.2013 р. з 11:00 год.-- Ужгородська палачінта „2013” (дегустація 
Закарпатських страв, меду, вина, спалення чучела  зимової „мари” та інше 
(задіяно – 9 членів громадських формувань); 

-- 14.02.2013 р. з13:00 -- Флеш-фест до дня Святого Валентина (задіяно – 
3 члени громадського формування); 

-- 14.02.2013 р. з13:00 год. -- Розважальна шоу-програма „Подорож з 
коханням” до дня Святого Валентина (задіяно – 2 члени громадського 
формування); 

-- 15.02.2013 р. з 18:00 год. -- Чемпіонат України супер-ліги з гандболу 
серед жіночих команд ГК „Карпати” (м. Ужгород) та ГК „ПУ ДПС -- БУФК” 
(м. Ірпінь) (задіяно – 3 члени громадського формування); 

-- 15.02.2013 р. з 09:00 год. -- Мітинг – реквієм з нагоди Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав (задіяно – 2 члени 
громадського формування); 

-- 16.02.2013 р. з 09:00 год. -- Кубок області з футзалу, присвячений 24-й 
річниці виводу військ з Авганістану (задіяно – 2 члени громадського 
формування); 

-- 16.02.2013 р. з 11:00 год. -- Чемпіонат України супер-ліги з гандболу 
серед жіночих команд ГК „Карпати” (м. Ужгород) та ГК „ПУ ДПС -- БУФК” 
(м. Ірпінь) (задіяно – 3 члени громадського формування); 

-- 21.02.2013 р з 12:00 год. -- Урочистості до Дня захисника Вітчизни 
(показові виступи працівників силових структур області) (задіяно – 3 члени 
громадського формування); 

-- 01.03.2013 р. з 13:00 год. -- Матч з гандболу серед жіночих команд ГК 
„Карпати” (м. Ужгород) та ГК „Реал МОШВСМ-НУК” (м. Миколаїв) (задіяно – 
6 членів громадських формувань); 

-- 08-09 березня 2013 року з 10:00 год. – традиційний турнір з баскетболу 
серед жінок команд, присвячених Міжнародньому жіночому дню на честь В.М. 
Гомонай (задіяно – 3 члени громадського формування); 

-- 09-10 березня 2013 року з 10:00 год. – свято «Проводи зими» (задіяно – 
2 члени громадського формування); 

-- 08.03.2013 р. з 13:00 год. -- Пісенний конкурс „Закарпатське караоке” 
(задіяно – 6 членів громадських формувань); 

-- 09.03.2013 р. з 11:00 год. -- З нагоди річниці з Дня народження Т.Г. 
Шевченка та проведення „Шевченківських днів” відбудуться урочистості біля 
його пам’ятника(задіяно – 6 членів громадських формувань); 



-- 09-10.03.2013 р. з 10:00 год. -- Відкрита особиста першість міста зі 
спортивного орієнтування(задіяно – 5 членів громадських формувань); 

-- 10.03.2013 р. з 13.30 год. -- Футбольний матч 20-го туру Чемпіонату 
України з футболу сезону 2012/2013 р. між командами ФК «Говерла» (м. 
Ужгород) – ФК «Дніпро» (м. Дніпропетровськ) (задіяно – 28 членів 
громадських формувань). 

Слід відмітити, що інформація про роботу громадських формувань та 
їхню участь в охороні громадського порядку публікувалася в електронних та в 
друкованих засобах масової інформації, а саме: статті „Охорона громадського 
порядку», на веб-сайтах «УМВС україни в Закарпатській області», 
„CLIP.INFO”, „UA- Reporter.com”, та „Join”.   

Члени громадського формування „ЛЕГІОН”. «СЕНК-ЗАХИСТ» брали 
участь в проведенні оперативно-профілактичній операцій «Первоцвіт”. Також, 
члени громадських формувань „ЛЕГІОН”. та „СЕНК-ЗАХИСТ” брали участь в 
проведенні комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання 
території м. Ужгорода, спрямована на забезпечення громадського порядку під 
час підготовки святкування новорічних та різдвяних свят. 

За участю громадських формувань розкрито: 24 лютого 2013 року 
близько 12:20 до Ужгородського МВ УМВС із заявою звернулася лікар 
приймального відділення обласної клінічної лікарні Сердюк Надія Михайлівна, 
1953 року народження, мешканка м. Ужгорода, вул.. Сечені, 29/8 повідомила, 
що на кабінеті №1 корпусу „В” невідома особа пошкодила двері. Вжитими 
заходами працівниками охоронної фірми „ЛЕГІОН” встановлено, що двері 
пошкодив Віхнін Андрій Михайлович, 1987 року народження, непрацюючий, 
мешканець м. Ужгорода, пр. Свободи, 45/27 (ЄО 1174 від 24.02.2013 р.). 

26 лютого 2013 року, працівниками охоронної фірми „ЛЕГІОН” зупинено 
Довженкова Степана Ігоровича, 1991 року народження, який шляхом вільного 
доступу, намагався винести без оплати пачку кави „Якобс”, з магазину „ЗІНА”, 
що знаходиться по вул.. Капушанська, 168 „Б”. Речовий доказ вилучено та 
залишено на відповідне зберігання (ЄО 1174 від 24.02.2013 р.).   

Задля тіснішої взаємодії підрозділів Ужгородського МВ УМВС із 
недержавними охоронними структурами та з метою зниження рівня вуличної 
злочинності, забезпечення охорони громадського порядку керівник 
Ужгородського МВ УМВС підполковник міліції Калитич Є.М. видав про 
додаткову організацію охорони громадського порядку на території міста 
Ужгорода в системі єдиної дислокації та залучення для спільного патрулювання 
приватних охоронних фірм «Сенк» та «Легіон».  

Відповідно до вказаного наказу щодня на території обласного центру 
охорону громадського порядку разом з патрульними нарядами міліції 
забезпечують працівники вищезгаданих охоронних фірм. Перед виходом на 
службу з ними проводяться спільні інструктажі. Час проведення інструктажу: 
перша зміна з 8.00 до 8.30 год. та друга зміна з 17.45 до 18.00 год.  



  
Начальник Ужгородського МВ УМВС 
України в Закарпатській області 
підполковник міліції                                                                Є.М. Калитич 
 


