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НОВОХАЦЬКИЙ
Іван Олександрович
Випускник автомобільного
факультету (1976)
Голова виконавчого комітету
ВГО «Громадський комітет
транспортної безпеки»

Н

ародився 2 жовтня 1949 р. у с. Вигурівщина
У 2004–2009 рр. І. О. Новохацький обіймав посаду
Броварського району Київської області в сім’ї першого заступника начальника Головного управління
робітників Олександра Сергійовича та Ірини Василівни транспорту Київської міської державної адміністрації, а у
Новохацьких. Приклад батька, який віддав роботі на за- 2009–2011 рр. — генерального директора Київського обводі «Ленінська кузня» 60 років життя, завжди надихав ласного комунального пасажирського автотранспортного
Івана Олександровича на звершення. А от любов до підприємства «Київоблпастранс» Київської обласної ради.
техніки, зокрема автомобілів, йому прищепив старший За десять років двічі організовував транспортне забезпебрат Петро, який працював водієм.
чення співробітників Європейського банку реконструкції
Закінчивши середню школу № 158 м.Києва,Іван Ново- та розвитку, а також забезпечував перевезення пасажирів
хацький розпочав трудову діяльність автоелектриком під час візиту до України Папи Римського Івана Павла ІІ.
автомобільної колони 2240 «Київміськвантажавтотрансу».
У 2011 р. Іван Олександрович очолив виконавчий
З 1968 до 1970 р. служив у лавах Радянської армії.
комітет Всеукраїнської громадської організації «ГромадсьУ 1970 р. повернувся на попереднє місце роботи та кий комітет транспортної безпеки». Головною метою
вступив до Київського автомобільно-дорожнього інсти- діяльності організації є сприяння покращенню та вдоскотуту, який закінчив у 1976 р., отримавши кваліфікацію наленню безпеки дорожнього руху, захист соціальних,
інженера-механіка. З 1970 до 1986 р. працював автоелект- економічних та інших інтересів своїх членів, забезпечення
риком, диспетчером, начальником відділу експлуатації в відкритості та доступності інформації щодо транспортавтомобільній колоні 2241 «Київміськвантажавтотрансу». них перевезень.Представники місцевих осередків Комітету
В 1986 р. призначений начальником відділу безпеки до- входять до складу конкурсних комітетів із визначення
рожнього руху, згодом — заступником начальника управ- перевізників на маршрутах і регіональних комісій із
ління «Київміськвантажавтотрансу». За сумісництвом був контролю якості проведення медичних оглядів водіїв
головою профспілки та секретарем партійного бюро. Брав транспортних засобів. З метою інформування широких
активну участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильсь- мас населення щодо змін у чинному законодавстві з
кій АЕС. У 1988 р. за розробку автоматизованого класу з питань безпеки перевезень Громадський комітет трансбезпеки дорожнього руху нагороджений срібною медаллю портної безпеки заснував журнал «Транспортна безпека».
ВДНГ. Також І. О. Новохацький був учасником розробки
Іван Новохацький нагороджений Грамотою Президії
проекту нормативно-правового акта й керівного докумен- Верховної Ради УРСР за сумлінну роботу з ліквідації аварії
та,якими затверджувалися норми витрат на технічне обслу- на ЧАЕС (1986), нагрудними знаками «Знак пошани»
говування і поточний ремонт автомобілів та автобусів, і які (2001), «Почесний автотранспортник України» (2005),
сьогодні є основою з ліцензування перевізників.
«Почесний працівник Головавтотрансінспекції» (2005),
У 1991–1992 рр. брав участь у
«За бездоганну службу» ІІ ступеня
організації першої в історії моло(2009). Заслужений працівник
дої України автомобільної стратранспорту України (2005). Похової компанії «Гарант-Авто». З
чесний громадянин Києва (2005).
1998 до 2000 рр. Іван ОлександроУ всіх починаннях Івана Олеквич був головним інженером
сандровича завжди підтримує
ТВО «Київпасавтотранс», упродружина Галина Дмитрівна. Його
довж 2000–2004 рр. — заступником
дочка Наталія — також випускгенерального директора КП «Київниця НТУ за спеціальністю
пастранс». Працюючи в «Київпаст«Економіка підприємства» (2011).
рансі», розробив систему нових
Зараз Наталія Іванівна працює у
технологій автоматизованої систестраховій компанії «Оранта». Вона
Міністр транспорту УРСР П. П. Волков
ми керування пасажирськими
подарувала Іванові Новохацькому
нагороджує І. О. Новохацького, грудень 1986 р. двох онуків: Юрія та Платона.
перевезеннями у місті.
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