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РозпоРяд)|(ш,ння

.?/ч?/?4,2 2уц/2ае/ 9уц!'в

11ро ||орядок !|роведепця т|
забезпечення впконання заход!в
мобй!зац|! лк)дськ[{х ! трапспортнпх
ресурс!в на територ!! {угу|вського
райопу !арк!всько! област!

8|дповйно до статей 6' 17, 18' 21, 22' 26 3акону !кра!ни
<|{ро моб[л|зац!йну п1дготовч та моб|л!зац|то> (1з зм1нами), статей 2' \4-\7
3акону }ща!ни <|!ро оборону }ща|ню>, постанови 1(аб1неч й1н1сщ|в !кра!ни
<<|{ро затвердження |]оложення про в1йськовий обл|к в|йськовозобов'язаних
1 призовник|в>> в1д 28.12.2000 .}\! 1921 та з метото п1двицення моб|л|зац|йно|
готовност| на територ1| !{угу1вського рйону, отворення необх!дних }'мов д;б1
повного' як|сного | своечаоного виконання тллан!в проведення моб!л1зац]|,
а також створення матер|ально-техн|чно] бази 9уту!вського об'еднаного

районного в|йськового ком|сар|ату:
1. 3атвердити |1орядок проведен|{'{ заход|в моб|л|зац!! ,подських

1 щанспортних ресурс1в на територ!! 1{угу{вського району (додаеться).
2. Бватсати таким. що втатило чинн1сть розпоряд)кення голови рйонно|

державно| адм1н|сщац1] вй 14.07.2008 ]'{р 748.
3. 1{онроль за викон,!нням залитпа:о за собо:о.

|!ер:пий заступник головп
районпо! дер:кавно! адм1н1страц|!

]Ф ,'2

|о.к. в



3АтввРдквно
Розпорядхенття голови
районно| дерэкавно! адм!н|срац1!
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'/
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поРядок
проведення заход!в мобй!зац[| ллодських ! транспортнпх ресурс!в па

територ|! 9уц!вського району

1. €!льсьЁ та селищн! голови:
1.!. [творлолоть та очо]!|о!оть тг}.!{кти збору на баз| сйьських та селипщих

рад (дал| ||3€Р)' зйдно з1 списком (додаток 1).
1.2. фля орган1зац|| оповфення, збору 1 поставки моб!л|зац1йнло< ресрс|в

визначатоть сво[м р|п.:енням склал посильних за рац,/нок ща:{|вник!в с|льсьютх !

селищних рад та в1йськовозобов'язаних, як| не матоть моб[л|зац1йних
розпорядкень та визначак)ть р.1нопортн! засоби, яЁ зад1ян1 г1д чао моб1л!зац|!.
1(оп|| виданих р1плень податоть до 9уф'вського об'еднаного районного
в!йськово ком!сар|ацг.

1.3. Розроб.гляоть дочгментац!то |{3€Р та забезпеч}тоть 1х необх!днитл
майном, обладнанням та канце',|ярським приладдям' як1 збер1гатоть в пооЁйн|й
готовноот1 до роботи. Розрблену дощгментац!го пода,оть на !|о|.0д)1(ення до
[[уц!вського об'еднаного рйонного в1йськового ком1сар1ацг.

1.4. 9 терйни, визначен1 чуц1ъоьк]{м об'еднаним рйонним в!йоьковцм
ком1оар!атом, яерез посильптих (уповнова;кенто<), зд|йсттолоть врщенвя пов1сток
в1йськовозобов'язаним за м1сцем прохивання та часткових наряд|в !

моб!л|зац|йн:о< пов[домлень кр!вникам п!лщисмств.
1.5.|{роводять зб1р в!йськовозобов'язан:о< на |{3€Р з н:юц/пно|о

поставко|о '1!, у встановлен| в1йськовим ком1сар1атом терйни, на тту.лкт
попФеднього збору в|йськовозобов'язаних 91ту!вського об'сднаного
районного в!йськового ком!сар!ацг.

1.6. приймдоть на в|йськовий обл!к еващгйоваттих в|йськовозобов'язаних
та негайно допов!да:оть про !х прийттятгя {уц!вському об'еляаному районнотшу
в1йськовощг ком!сар|ацг.

2. 1(ер|вники п!дтц:иемств' орган!зац1й | установ райоч;, незате:кно в|д
форм в.г:асност!:

2.1. 3 ортлт.:ання;и в1д посильн!'( (уповновал<ен:л<) моб!л|зац|йних
пов!домлень' пов!сток та ч:юткових наряд|в зд!йонтототь олов!щеттня
в!йськовозобов'язаних за м!сцем ро6оти та забезпеч},тоть сво€часне прибуття
в!йськовозобов'язаних. поставц техя!ки за алресого | в терм!н. як1 визнанен1 у
пов|стках та нарядах на техн|ку.
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2'2' 3 отриманням в1д представника 9уц!вського об'еднаного районшого
в1йськового ком!сар|ату ордеру на зам|щешвя адм1н[сщативних фонд|в
переда|оть необх|дн| прим|щення, засоби зв'язку та майно зЁдно з! списком
(лолаток 2). |[|сля використання за,гучен1 фонди повертатоться.

2'з. !!я викон!|н!]'1 заход|в опов|щеттня, збору та поставки
в|йськовозобов'язаних на пункти зусщ!н!' поповневня в1йськових
орган!заш!йних сщщтр, а також д;ш викон1|н!|'! !нших завдань п1д час
проведення моб!л|зац1!, направ.]т'{|оть щанспорт1 засоби з водйми зг!дно з

розр[1хунком (додаток 2), в терм!н |за адресами, вказаними у нарядах
9уц!Бського об'сднаного районного в1йськового ком|сар|ату. Ангомоб|л1, як|
признанен| д']1'{ перевезен[{'1 в1йоьковозобов'язаних, обладн1тоть сид!ннями та
тентами.

2.4. Ёа техн1ку, яка спланована до використанн'| п|д час моб|л|зац||,
створто|оть не знит9,ъатьний запас п:штивно-мастильних матер1ал|в 1з

розрахунку одн|е! заправки на ко)кну одиниц1о транспортного засобу.
2.5. !щим1тоть в нале)кнощ/ стан! техн|ку. спорули та об'екти

1нфрасщукцри, що н:1лежать до передан| в особливий пер!од 3бройним €илалл
}ща!ни та |нтпим в|йськовилл формуванням'

3. 8|йськовий ком1сар !{уц|вського об'еднаного районного в1йськового
ком|сар!ац !, арЁвсько! област! :

3.1. 3 ощиманням розпоряд)т(ен|]я на проведенн'{ моб|л|зац|1 опов!щас
кер[вний склад району.

3.2. ]|тя орган1зац!{ управл1ння проведен1{ям моб|л|зац|| у район|, а саме
зд1йснення контрол1о та кер|вництва за ходом опов|щення' збором |

постановкок) моб|л1зац|йних ресурс!в у в1йськов| орган|зац|йн| стуктури,
розгорта€ тункт управ:г[нтля.

з.з- ш'!я сво€чаоного збору ! поставки моб|л1зац|йних ресурс!в до
в|йськових орган!зац1йних структур розгортас щ/нкти попереднього збору,
зг|дно з| списком (додаток 3).

3.4. Аадае о!льоьким, селищним головал.т !нструкц[| щодо створення та
порядку орган1зац|| [{€3Р.

3.5. }{адае нач21пьнику фй|| <9уц!вський райавтодор) .ф <Ф(арЁвський
облавтодор>> 8А1,{ержавно| акц[онерно| компан|] <<Автодороги }кра!ни>
!нсрукц!! шоло орган!заш|| роботи лорожньо-комендантсько| д!льниц|.

4. фя забезпенення орган!зованого та безперепткодного переоування
моб1л1зац|йних ресурс1в у в|йськов| орган|зац|йн[ сщуктури:

4.1. Ёачальник ф[л1| <9уц!вський рйавтодор>> .[! к{арк|вський
облавтодор> 8А1 [ерт<авно! акц!онернот компан1] (Автодороги !кра!нш>:

4.1.1. €твортое та очолк)€ дорожньо-комендатсьч А1льнит{то (дал1: $ф
на баз1 ф1л1! <1{уц!вський райавтодор) [ <{арк1воький облавтодор> БА1
,(ерясавно| акц|онерно! компан[| <<Автодороги укрыйи>).
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4.1.2. Розгортас ${ за в1дпов|дним розпорядя(енн'{м в]йськового
ком1сара чуц!ъського об'€днаного районного в!йськового ком!сар!ац
[арк|всько! област|.

4.1.3. 8изначас сво1м наказом ск,1ад адм1н1срац|! $[ за рах1тток
прац|внийв ф1л1! <9уц|вський райавтодор) [ <{арк|вський облавтодор>>

8А1 .{ержавно| акц|онерно! компан1т <<Автодороги }кра'йи>. 1{оп|то виданого
наказу лода€ до чуц!вського об'сднаного районного в1йськового ком!сар!ац.

4.1.4. Розробляе документац|ло ,ф{,{ та забезпевуе !1 необх|дним майном,
обладнантлям та канце.]ш{рським припаддям' як| збер!гатоться в пост[йн|й
готовност1 до роботи. Розроблену документац!го подас ва погод)!{ення до
9уц!вського об'еднаного районного в1йськового ком|сар1ац.

4.2. ${ створтосться !з п!дрозд|л1в зЁдно з розрахунком (додаток 4). фя
комплекцгвання $,{ залутшоться:

4.2.\. Бтддтл.(А1 по оболугов1ъаннто 9уц!вського району та А|1 [!
й8( !кра|ни в |,арк|вськ!й област|.

4.2.2' |11дприеъхства району в|йськовозобов'язан1, як| не м.!]оть
моб|л1зац1йних роз!!оряджень:

ф1лй <{уц!вський райавтодор)) ,[{ <{арк1вський облавтодор> 8А1
,{ерт<авно! акц|онерно| компан1! <<Автодороги }кра!ни;

1Ф8 <9уц{ващотехсерв|с>>;
1(3Ф3 <{уц!Бська ценральна районна л1карня |м. \4.1. 1(ононенка>;
9уц!вська ф!л!я [1А1 <[арк|вгаз>.
4'3. 1{ер[вники п|дприемств району, як| запу{а|оться д|я розгортанн'{

елеметтг[в {([:
4.3.1' 8ид|лятоть прим1щення, засоби зв'язку та майно, направля|одь

щанспортн! засоби з вод!ями в терм1ни ! за алресами. як! вказан! у зведено[ц
наряд| чуц!ъського об'еднаного районного в|йоькового ком|сар!ац. 1ехн[ка
повинна б1ти справна та з::пр::влена п,шивно-маотильними матер!алами !з

розрахунку одн1е! заправки на кохну одиниц!о щанспортного засобу.
4.3.2. 8ид1лятоть необх|дну к[льк|сть л|одських 1 транспортних ресурс|в

зг1дно з розрах1ттком (додаток 2).
5. !{ачальник 9уц!вського районного в!дд|лу (з оболуговування

чуц!ъського та пеиен1зького район1в) [} йБ€ 9кра!ни в !арк!вськ1й област|:
5.1. ,{ля роз:пуку ! доставки признанених в[йськовозобов'язаних, охорони

та п|дтриманття правопорядку на пункти збору с!пьських та селищних рад'
тункти попереднього збору, забезпечення охорони та оборони в|йськового
ком1сар1ату, охорони та оборони п!д час отримання та перевезення в|йськовим
ком|оар1атом збро! 1боеприпас|в, заооб|в спец|ального зв'язку та тасмних
докуменЁв нащ>авляс озброен! наряли м|л1ц!! зЁдно з розрахуттком (лолаток 5).

5,2, [ля проведення опов|щення в1йськовозобов'язаних у м|сшях
в|дпонинку, дачних д|лянках, парк{}х цльт}?и та в|дпотинку н!:правляе наряди
м|л!ц1| на патрульних ма1шин:1х з гг{номовцями.
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6. Ёачальник т{уц!вського районного в1дд[лу [} .(€8€ 9ща!ни у
)0рк1вськ[й област|, зав1дран сектору тдив|льного з!1хисц районнот державнот
адм1н!страц|! орган!зовутоть рад|ац1йну, х!м1вну та бактер!олог|нну (б1олог1нну)

розв1дку на територ1| району.
7. Ёачальник центру елекщозв'язку }[э 2 )Фрк|всько| дирекц!|

8А} <<}кртелеком>>:

7.1. 8ид|ляе додатков! канали зв'язц для забезпеченття проведення
моб|л1зац1!, за заявкото 9уц|вського об'еднаного районного в|йськового
ком|сар!ац.

7.2. [!роводить передачу наказу в1йськового ком|сара про оголо1пення
моб1л|зац!! по рад|омовн[й районн|й мере>к1.

8. [оловний редактор районно| газети <1{расная звезда) проводить
др},!ування наказу в|йськового ком!сара щ)о оголо1|]ення моб|л|зац!| у терм!ни,
визнанен| 9уц!вським об'еднаним в|йськовим ком|сар!атом.

9' [оловний л;кар ко}{уна.'1ьного зак]1аду охорони здоров'я <9уц!вська
центальна районна л|карня !м. й.!. 1{ононенка>:

9.1. |{роводить медичний огляд в1йськовозобов'язаних, як! щ;изнавен| до
в|йськово_орган|зац|йних срукгур.

9.2. |{роводить проф|лактинн! щеплення особовому складу {уц!вського
об'слнаного райогтного в|йськового ком!сар|ату.

9.]. 8ид!"гшс та н:1лрав']1,]с медичний персонал для надання медичнот

допомоги зг|дно з розрах1ттком (додаток 6).
9.4. €твортос на баз1 ценща:ьнот районнот л1карн1 тцнкт мединно|

допомоги |з зашглен|{'[м !цтатного медичного персонапу лля меАинно| допомоги
пор:1неним 1 хворим.

9.5. 3абезпеяуе медичний персонал необх|дним майном, обладнанттям
медичними препаратами.

9.6. 8идае наказ про оргая1зац|ло виконання заход|в при проведенн!
моб|л!зац|| з визначен!б{м медичного пеРсонац та матер|альних засоб|в, як|
вид|;тятотьоя.

!0. 3ав|лувая 9уц|вським в!дд!ленням ексрено| медичнот доломоги та
медицини катасщоф:

!0.|. !ля надатня першо] медично1 допомоги на маршщщах полан!
моб|л|зац[йних ресуро1в направляс мед!тчний т|ерсонал та щанспортн| засоби
(з водйми) в терм|ни 1 за ащ:есами, що вказан{ у зведено]иу наряд1 9уц!вського
об'еднаного районного в1йоькового ком|сар!ац зг|дно з розрахунком
(додаток 6).

10.2. 3абезпеяуе медичний персон:.л необх|дним майном та медичними
препаратами д''1я надан}1'] першо! мединно| лопомоги.

|0.з. видас наказ про орган!зац!ю викон[шн'| заход|в при провеленн!
мобй|зац1| у район| з визначенн'{м медичного персоналу, тРанспортних та
матер1альних ресурс|в, як1 вид1ття*отьоя.



11. Ёачальник 9уц]вського районного в|дд1лу (з обс.тгщовування
9уц!вського та |!енен!зького район!в) [! й8€ }кра!ни в )(арк1вськ1й област|,
нача.[тьник в|дд1лу в м|ст! 91туев1 !правл|ння €Б9 у )Фрк|вськ|й област| та
начальник !{уц!вського районного в|дд!:у !правл1ння .(€Ё€ 9кра|ни у
{,арк1вськ[й област| для орган1зац!! взасмод|| направлятоть сво!! представник1в

до 9уц!вського об'сднаного районного в1йськового ком|сар!ату на пункт
управл1ння проведеннят*д моб1л[зац|1 лтодських 1 ранспортних ресурс|в району.

12' 3ав1дуъая сектору оборонно!, моб|л[зац|йно], ре:*симно-секретно!
роботи та взасмод!] з правоохоРонними органами апарату рйонно| дер:кавно|
адм|н!страц|!:

12.\. Аадас пропозиц|| щодо призначення уповноважених ос|б в1д

районно! дерх<авно! адм|н|сщац|! для надан|ш{ допомоги с1льським та селищним
головам у пит:|н}бтх орган!заш!| заход!в з доставки пов|сгок. насткових нарял1в,
наказ1в та !нлпих документ1в.

|2-2- Бадае до 1{уц1вського об'еднаного районного в|йськового
ком!сар1ац список ос|б районно| дертсавно! адм|н1сщац|!, як| будуть
вйряджен| до с|льських та селищних рад.

13. фя забезпевенн'1 перегону автотанспощних засоб1в Ао пункт|в
передан| !х в|йськовим форпцванням у пер|од моб1л1зац|] та у военний тас за
поданням в|йоькового ком|сара 9уц|вського об'сднаного районного
в1йоькового ком[оар|ату на автозаправочних станц|ях району, незале)кно в|д

форм в.гтасност1, створ|оеться запас па'!1ивно-мастильних матер1ал!в |з

розрах1ттку одн1с! заправки на визнатену к|льк!сть щанспортших засоб!в.

1{ер!впик апарату райо||но1
дерлсавно! адм|н|страц|!

левченко 2 45 64

|.!о. ковтун{!й
у(



додаток 1

список
пункг!в збору (п3€Р) створеппх па бш! сиьськпх та се.,|пщн!!х рад

|{3€Р .}'|э 1

113€Р .[э 2

113€Р ]{р 3

|{3€Р .[р 4
||3€Р -}:|р 5

||3€Р $э 6
п3сР л! 7
||3€Р .[д 8

|{3€Р ]'[р 9
|13€Р .]{ц 10

|{3€Р .}ч|р 1 1

113€Р .[р 12

пзсР.1\! 13

|{3€Р .[р ]4
|{3€Р .}ч|э 15

п3сР ]1! 16

113€Р .[р ] 7

1]3€Р .[р 18

|{3€Р .}{р 19

на баз| Базал]1всько! с1льсько| рали
на баз| Бе;п.ткобабнансько| с!льсько| рали
на баз1 8веденсько| сетпапщо! ради
на баз| 8олохово-9рсько| сйьсько| рали
на баз| [рак1всько| с1льсько! ради
на баз1 3аро:кненсько{ сйьсько! ради
на баз1 1ва.тт1всько| с!льсько| рали
на баз1 .[еб'язько| сйьсько! ради
на баз| 1(очетоцько] селищно| ради
на баз| (оробонкинсько| с{льсько| рали
на баз| (ам'янощузько| сйьсько| рали
на баз| йалин|всько! се.гплпщо| ради
на баз| йосьпан|всько| с|льсько| рали
на баз! Ровопощовсько| се.гп.:плно| рали
на баз| [таропощовсько| с1льсько| ра'аи
на баз| [тарогнил ицько| с!льсько| рали
на баз1 !&аловсько| селищно| ради
на баз! 8схар1всько| селищно| ради
на баз| [ФрненЁвоько| с1льсько1 ради



,{одаток 2

РозРАхунок
передач; необхинпх прпм|щень, л!одськпх | трапспортяпх ресурс!в, засоб|в зв'язч: та майпа 3 пипрпсмств'

орган|зац!й ! установ для провед€ння моб!л.зац!1 п' терптор|[ чут!вського району &рк!всько! област!
на особлшвпй пер!од

л!
з/п

Ёайменуванття орган1зац|т

д

>1ох
Фн

н

до

Б€чо

чБ

Б
Ф

н

д
о.
Фно.о

3а

д'е
о.
Ё
1
1

1{ули
вид1ляеться

(адреса прибугтя)

1 2 4 5 6 7 8

Адм1н1ощативн| фонди та прим!щення
Районний будинок культ\Фи 1

9уц!вському ФР81(

2 Ф1л1я <9уц!вський рйавтодор> [| <[арк|вський
облавтодор> 8А1,{ер>кавно! акц|онерно{ компан!!
кАвтомоб1льн1 дороги укра!ъи>)

2

з 1Ф8 <{угу!вагротехоерв|с>> з
4 (ощгнальна установа по забезпеченнто д|яльност! з

утримання та обслуговування майна сп[льно|
4



2

м
з/т\

Ёайменування орган1зац[|

о

чв
>йохнФ!оз

Ф

.9ю

чБ

ф

ф

н

!!
о.
{
о.о
2
2

|ц

нр.

2
2

1{ули
вид!ляеться

(адреоа прибуггя)

1 2 з 4 5 6 7 8
в::асност| територ[альних щомад 1[уу!вського
рйо|{у

1ранспортн! засоби для поставки л:одських ресурс|в до пункт1в збору 1{уц!вського ФР81( та в!йоьково-оргая[зац|йних
структ1'1э

1 Агроф1рма <<Базал1]вський колоо>> 1Ф8 вантат(на 1 1 Базал|]вськ|й с|льськ1й оал1

2 Агроф1рма <3оро 1Ф8 ванта)кна 1 1
8еликобабчаноьк1й
с|льоьк1й оал1

€1Ф8 <(олос 2000> ванта)|(на 1 1 8веденськ!й сел:дщн|й рад|

4 1Ф8 <Ащооерв|о> !1|,{ в!!нтажна 1 1
8олохово-_{,рсьйй с|льськ|й
рад!

5 |{А1 <Атрокомб1нат <<€лобохсанський>> вант{!жна 1 1 [ оак1вськ!й о1льоьк|й оал[

6 Ащоф1рма <3оря> 1Ф8 ванта'(на 1
,| 3арохненськ|й с1льськ|й

рад1
7 1Ф8 <Ашосерв|с> .}11[ ванта.)кна 1 1 1ван|вськ|й с!льськ1й рад1
8 1(8 <.[онець> 8|| (|{ <ё(арк!вводокалао> азтобус 1 1 1{очетоцьк1й оелипцл1й рад1

9 €1Ф8 <йаяк> вантажна 1 1
(оробо.ткинськ1й с1льськ|й
оал1



,{!
з/л Ёайменувапття оргатл1зац||

о
д4

>Ёох
фн

н

ф

.у \о

'.'' Р

'э
ф

Фо

д
а
Ф

ао

=2

'э

Ё

=2

(уд"
вид1ляеться

(адреоа прибутгя)

2 , 4 5 6 7 8

10 .ф "Ёовопокровський комб1нат хл1бопродукт1в'' вантФкна 1 1
1&м'яноярузьк!й сйьськ1й
рад|

11 Агроф1ома <,т1ебежштсько> 1Ф8 вантФкна 1 1 )1еб'язьк1й сйьськ1й рад1
\2 ]Ф8 <йалин|вський оклозавод>> автобус 1 1 \:1алин|вськ[й селилпн1й оал!

13 ||А1 "йосьпан1вське'' вантакна 1 1
йосьпан1вськ1й с1льськ|й
ра.д1|

\4 ,ф "}{овопокровський комб|нат хл[бопрод1кт|в'' автобус 1 1
Ёовопокрвськ1й оелищн[й
рад!

15 Ащоф1рма "Ёадй'' 1Ф8 вант2'кна 1 1
€тарогнилицьЁй
с|льськ|й рад1

16 [ "Ёов"опокровський комб|нат хл1бопродукт1в'' вантФкна 1 1
€таропощовськ1й сйьськ|й
оад1

\7 |{А1 <Агрокомб|нат <<€лобожанський>> автобус 1 1 !{каловоьк|й селищн|й рад|

18
Ф[л|я <<1еплоелекщоценща.ггь> 1Ф8 .[@
<<Ёафтогазовидобувна компан|я>>

вантакна 1 1 Ёсхар|вськ!й селипщ1й рад|

19 .ф <Ащорес1рс> вант1)кна 1 1
!0рненйвськ[й с1льськ|й
рад1



4

]т[э

з/п
Ёайменувантля орган|зац1]

о

я5ох

ф

.9Ё
Б69н Фо

ф
д9
+
а
1

Ф
Ё{

о.

*
2

(уд'
вид!лясться

(адреса прибуття)

1 ) 5 4 5 6 7 8
1ранспортн1 засоби длтя проведення заход1в опов1щення та доотавки )т1овновакених

районного в1йськового ком|сар1ац до селищних та с|льських рад
Ф1л|я <<1еплоелекщоценщаль> 1Ф8 [8
<<Ёафтогазовидобувна компан1о>

легкова 2 2

9уц|вському ФР3}(
2 (1ФБ <\{аяк> легкова 1 1

1 .[ < {угусво_Бабчанське л1сове господарство> легкова 2 2
4 |А[ <Алрокомб|нат <[лобожанський> легкова 2 2
5 .[[! "Ёовопокровський комб|нат хл1бопродукт|в'' легкова 1 1

1ранопортн| засоби для забезпечення руху моб1л1зац1йних ресурс|в та для надання першто| медичнот допомоги
в1йськовозобов'язанити

Ф|л|я <9уц!вський райавтодор>,ф <)(арк|вський
облавтодор> 8А1,(ержавно| акц|онерно! компан||

автощефе
р

1 1
Ф!л1{ <9уц!вський
райавтодор> ,ф
<<{арк1вський облавтодор>
8А1 .{ерх<авно| акц1онерно|
компан!| (Автомобйьн|
дорги 9кра!ни>

<<Автомоб|льн| дороги !кра1ни> трактор 1 1

2 (8 <.(онець> 8|1 ([| <<{арк1вводоканал>
бульдозер 1 1

екскаватор 1 1

9угу!вська ф|л|я ||А[ <{арк|вгаз>
автомоб1ль 1 1

на



м
з/л

Ёайменування орган|зац1!
чэ
=!!охЁФдн

з

Ф

.: \о!о

хь

ф

{о

!

.д&
Фц&о
2
2

ф'э
а
п
2
2

(уд'
вид|ляеться

(адреса прибутгя)

1 2 з 4 5 6 7 8

маистерня
автофургон

и
1 1

4
8,{А1 по обслуговуваннто 9уц!вського району та
А! [} йБ€ }кра!ни в )(арк1вськ1й област1

легков1 з з

1ранспортн1 засо6и д1гя оцимання та доставки збро! та боеприпас[в' меди.{ного та речового майна'
засоб|в Р[Б захиоц' па.]]ивно-маоти]1ьних матер1ал1в, бакпрепарат1в, продовольства

9уц!вському ФР8(



додаток з

с|!исок
пункт!в попе1геАнього збору в|йськово3о6ов'язанпх ([||3})

|!1пткт попереднього - ца баз| ко}').на.'!ьного заклаф. (Районний

збоРу булинок ку.]|ьцРи))' м. 9уц|ц вулиця
в!йоьковозобов'язаттпх [вард1йоька, 13



Аодаток 4

РозРАхунок
пирозд!л!в доро'кцьо - комепдаптсько! дйьнпц| па терптор|[

{уц1вського райощг )(арк|всько! област!

]{Ф

з/

п
}{азва п!дтозлйв Ад;еса | дислокацй

! 1(омендацра дйьниц!

м. !!уц1в, вул. |(онегокська' б3
Фйй <9уц!'вськ:лй райавтодор)
,[ <{арЁвський облавтодор>>

БА1 .(ержавно| атс1!онФнот комг!ав|т
(Автомоб|льн| дороги укра]!ти)

2 11ост рец'тпованг:я 11! 1
А3€ <<\4арлпал> 524 км. агготп'тяху
(иБ - &рЁв _ {овжансь!с.(й

з посг рец!повання ш9 2
м. 9уфв, вул. {арк!вськ4 €1Ф
<![[иномоттгато>

4 [1осг рц,:поват*:я .[э 3

А3€ <.'{й1я>, 546 км.
перехрестя авто|![[1ях1в (и!в _ 1арЁв _

дофкансък||й та чуц!в - ййове
5 ||ост рец.тповавня },[е 4 Азс (мар!да'!) с. волох|в яр

6
||ункг надапгдя техн|чно|

допомоги
с. коробоч|с.|не

1ФБ <€уц1'вац:огехощв!с>

7
||ункг н4дш;тш мединно!

допомоги

м. чугутв, вул. гвард|йська, 52
(омуналь;пай зак;лад охорони
здоров'я <<9уц!вська центра|ьна

райогша л|карття 1м. й.]. 1(ононенка>

8 |{ункг об!щ|ву
с. !(оробовкине

1ФБ <<9уц1вац:отехсерв1с>

9 3айн забезпевелп:я руху

м. 9уц1'в, вул. |{онетокськ4 63

Фйй <9уц!всьтий райавтодор>
.[| <*арЁвсью-;й облавгодор>

БА? !ерясавно! акц1онч:но| компан||
<Автомобйън! дороги 9кра!нш>



Аодаток 5

РозРАхунок
в!|д!лення л|одських | транспортних ресурс|в 3 чут1ъського районного в!дд|лу

(з обслуговування !,[уц1'вського та печен1зького район!в) гу мв€ )лкра!ни у *арк!вськ1й област! та
вйд!лу АА! з обслуговування {уц1вського району лля проведення мобй!зац!!

]тгр

з/л
най!{енування орган]зац!|

\оо
оз

о
о
Фо|о
о
о

Ф

:я

.('тя яких нужд (завдання)
1{ули

вид!ляеться
(адреса прибуття)

1 2 3 4 5 6

] 9уц!вський районний в|д-

д|л (з обслуговування 9у-
ц!вського та |{енен|зького

район|в) [} \48€ }ща!ни
в {арк1вськ!й област|

2
,{ля охорони [ оборони 1{уц{вського

о6' еднаного рйонного в1йоькового
ком1сар|ату

9угу!вському 6Р81(
м.9уц!в,
вул. 1{. }|1бкнехта, 2а

2 д1я охорони та оборони п|д тас ощимання
та перевезення в!йськовим ком |сар|а': ом
збро| ! босприпас|в. засоб|в спец|ального
зв'язку та таемних документ|в



2

м
з|л

Ёайменування орган1зац1]

о
он

|]

{

о
ц
\оо
о
н
д

.(ля яких нужд (завданття)
1{ули

вид|лясться
(адреса прибуття)

2 з 4 5 6

2 фя охорони пункт|в збору моб|л|зап|йних

ресуро1в

|(3 "Районний буди-
нок кульцри''
м. чуц]ъ,
вул. [вавл1йоька- 13

2 ,{ля охорони тункт1в збору мо61л|зац1йних

рес1ро|в

вАт (Атп 16з50)
м.9уц!в,
вул. й|чур[на

2

8.(А1 по обслуговуванн}о
9уц!вського району та
А11 [}1\48€ !кра!ни в
{арк[вськ|й облаот1

1 2

фя о1ттроводження автомоб|льних колон
моб|л1зац!йних реорс1в з пункт|в збору
моб|л1зац|йних реоуро|в до комплекцюних
в]йськових частин

1(3 "Районний буди-
нок кульцри "
м. 1{уц{в,
вул. [ваол|йська. 13

1 2

фя супроводхення автомоб1льних колон
моб1л1зац|йних ресурс1в з пункт|в збору
моб1л1зац[йних ресурс1в до комплекц:оних
в|йськових частин

вАт (Атп 16350>
м. {уц!в'
вул. й!.цр[на



3

м
з|л

Ёйменування орган1зац||

Ф

\оо

в

н

|<

Ё{

яо
о
\о

о
Р

,[ля яких нужд (завдання)
1(ули

вид1лясться
(адреса прибуття)

1 2 3 4 5 6

2 4 дпя рецл}ован!{я руху на мар|прут1

Ф|л!| <!1уц!воький
райазтодор) д{
<[арк|вський
облавтодор> 8А1
,{ержавно! акц|оне-

рно! компан|| <Авто-
моб|пьн1 дороги
!кра!нш>



[одаток 6

РозРАхунок
вид!лення медичного персоналу ! транспортних засоб!в медичними установами району для проведення

моби|зац1! ца територ1! чуц!ъського району харк1всько| област|

д!
з|л

найменування
орган1зац|!

р.о а

Ё4'Ё

{

о
оцо
\о

о
н

\о

оз

з

!

Ё{
о

н
.[ля яких нужд (завдання)

1(ули
видйяеться

(адреса прибутгя)

1 2 з 4 5 6 7 8

1 1(оптуналъний
зак.]1ад охорони
здоров'я
<9уц!вська

!11кар[ он
н!

(у)

.\пя проведення медичного
огляду та надання пертшо!

медично] допомоги
в|йськовозобов'язаним

1(3 "Районний будинок

чльт1ри'' м. 9угу!в'
вул. [варл1йська, 13



2

для яких нужд (завданн-,])

1(ули
вид|ляетьоя

(адреса прибутгя)
]т[р

з|л
Ёайменування

орган1зац||

опт_цуо!,5!о

с>

э
о
о
о
о
о
Р

:я

\о
о
о
ф Р

1 2 4 5 6 7 8

центральна
районна л[карня
[м. й.1.
кононенка))

€тартпий п|кар
_ голова 8.[|{

1

}1|кар (х1рург) 1

)1|кар
(терапевт)

)11кар
(невропатолог)

1

)1!кар 1

)1|кар
(офтатьмолог)

1



3

]ч[р

з|п
Ёйменування

орган|зац||

о.о а

956
\,2чч

ё

о
9.
о
\оо
о
в

!

!о
о
оь

3

у

ф

о

н
фя яких нутсд (завдання)

1(ули
вид|лясться

(адреса прибуття)

1 2 з 4 5 6 7 8

.!1|кар
(стоматолог)

}11кар
(отоларингопог)

.[||кар
(дерматолог)

1

Фельд:пер
1ттле псестоа)

9

!1|кар
(терапевт)

1
д1я проведення медичного
огляд/ та надання пер!пот
мединно! допомоги
в|йськовозобов'язаним

вАт (Атп 16350)
м. 9угу!в,
пров. й|нур|на, 2аФельдтпер

(медсесра)
1

, Ёадання перп.то! медично1

допомоги

Ф1л1я <9уц!вський
райавтодор>> $2 {уц!воьке

в1дд]лення
Фельдтшер
€ан1тар 2



4

.]'[р

з/п
}{айменування

орган|зац1|

.5Р}о.о аод'ч:'о!,5!о

]х!>-

о
о
о
\оо
о
Р

о

з

з

&

Ё{
о

п фя яких нужд (завдання)
(ули

вид1ляеться
(алреса прибу"ття)

1 2 з 4 5 6 7 8

ексщено1
медично!
допомоги та
медицини
катаощоф

2 2

в|йськовозобов'язаним та
доставки !х при необх|дност!
до тункц надання медично]
допомоги

<<{арк1вський
облавтодор>> БА1
.{ерхавно! акц1онерно!
компан|| <<Автомоб|льн|

дороги !кра1ни>


