
!гутуьськА РАйопнА,щР!ъв!{А Адм|н!стРАщя
хАРк!всько! оБлАст|

Р о зп оРяджшння

{уц|в !Ф {2-/

|1ро перев!рку моб!л|зац!йно|
готовност! транспортних засоб!в на
пйприемствах, в орган!:аш!ях та
усгановах 9уц|вського району

81дпов1дно до отатей 6, 27 3акоту !кра!ни <||ро м|сцев| державн|

адм1н|стац||>, статг[ 21 3акону 9кра!ни <|1ро моб!л1зап1йну п!дготовку та

мобй1зац[то>, пункту 21 |{оложення про в[йськово-щанспортний обов'язок,

затвердженого постаново1о 1&б!нету й!н|сщ|в 9ща|ни в|д 28.12.2000 ]'|э 1921' з

мето!о визначення реального техн|нного отану' уточнення наявност1 танспортних
засоб1в, стану комтллекг1в запасних частин та обладнання д]1я перевезен11я

оообового складу' пРоведення перев!рки виконання вимог кер[вниками

п|дприемств, орган|зац|й та установ:_ 
1. €тво!ити ком1с]:о дш проведення перев|рки моб|л{зац[йно| готовност[

транспортних засоб1в на п|дприсмствах, в орган!заш1ях та установах 9уц!вського

рйону (лал[ - |(ом[с!я) та затверлгги !! склал (лолаеться).

2. Рекомендувати нача.]!ьнику ценщу надан|{'{ послуг, пов'язан:о< з

викоРистанням автотанспортн!о( засоб[в, з обслщовування 9уц|вського та

|[ечен!зького район|в !11тв1ненц А.Ф. до 05 )ковт|{я 2014 року надати до
1{уц!вського 

'б'"д"*'.' районного в|йськового ком1сар|ату |нформац1то про

результати перев!рки техн|чного стану танспощних засоб1в, яка надаеться

суб''скгами йр'"Бд"''' обов'язкового техн[чного контро']11о готовност|

танопоРтних заооб1в п1дприемств 9уц!вёького району.
3. 1(ом|с|]:
3.1. 3 25 вереоня по 05 жовтня 2014 роч. провести перев1рч моб1л[зац|йно|

готовноот] щанспортних засоб1в, признанених д.т| 1 переАан| в1йськов:тпт

форпцъанням зг|лно з раф1ком (лоласться).
3.2.3а результатами перев|рки скласти в|дпов]дн1 акти та про проведену

робоц 1нфорпцъати в|йськового ком|сара чуц1вського об'€днаного районного
в1йськового ком!сар!ату.
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4.РекоменАрати в1йськовому ком1оару {уц!вського об'еднаного

районного в1йськового ком|сар|ац 9еханову 8.8. про результати проведено|
в|дпов|'щто! перев|рки |нфорпцъати мене чере3 сектор контрол!о аларац рйонно!
держазно{ адм1н1сщац1] до 10.10.2014.

5. 1{онтроль за вттсонанн'{м розпорядхення зати:па:о за собото.

11ерпший засцгпник голови
райо|]но1 дер2кавно! адм!н!страц|| вАв|штнов



3АтввР,Р!(вно
Розпорял:кення голови

районно{ дерхсавно| адм1н|сщац|1

/24*1:*:у 2дА:эс"'----------,----_ ,2/
склАд

ком!с|!для проведе!!пя перев!рки моб!л!зац!йцо! готовцост! транс[ортних
засоб1в на п!дприсмствах, в орган|заш!ях та установах 9уц1вського району

1..]ш1]ц,1|{ськ]д1
,{митро €ерг1йовин

2.гулАй
8асиль Флекс!йович

3. дАвишнко
Атцр1й 8олодимировин

отар1]]ий оф|цер в|дд1ту комплекцвання
9уц!вського об'сднаного районного
в1йськового ком[сар[ац, голова ком1с[| (за

згодого)

заступник начальника управл!ння. начальник
в1дд|пу виробництва | ринЁв продгкп||

рослинництва, !нженерно-техн|нного та
!оридичного забезпечення управл1нн'1
агропромислового розвитку районнот державнот
адм1н|сщац1|

забезпечення

районного

4. лввчвнко
8асиль йиколайович

5. ]тюБжин
йикола Флександровин

(ер!вник апарату районно!
дер:кавно1 адм!н|страц|!

левчепко 2 45 64

отарш:ий вод|й в1дд1лення
9угу!вського об'еднаного
в1йськового ком!сар1ату (за згодото)

зав|дуван сектору оборонно|, моб1л1зац|йно!,

режимно-сещетно{ роботи та взаемод1] з
правоохоРонними орган:1ми апарац районно|
деРжавнот адм|н |стац1т

вод[й в1дд|лення забезпечення 9уц!вського
об'сднаного райо}тного в|йськового ком!сар!ац
(за згодото)

|/й
|.|о. ковт},н
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АФ[к
перев|рки ц;йнот готовпоет! тр&пспортпих

но

ком1сар

ком1сар1ац
. !1вхАчов

2014 р.

пх для ч| в|иськовим }мувап

л}
з|п

||азва п!дприсмсгв
,{ата

проведенвя
пеоев!оки

1. 1-!!8 Агоос}]ома "[оакове'' 29.09.2014
2. .[| Ёовопокровський комбинат хл1бопродукт|в'' 25.о9.2014
-,. 1Ф8 "Агрооерв!с " !{|,{ 29.09.2014

4. €1ФБ (олос 2000'' 25.09.2о14
5. |'|А1 "Агрокомб1нат "слобожанський" 29.09.2014
6. Агроф!рма''.11ебеханський'' 108 26.о9.2о14
7. €1ФБ "йаяк'' 29.о9.2о14
8_ Агоос01ома "9угу]вська'' 1Ф8 26.09.2014
9. _/1|1 "Агоооесуос'' 26.09.2014
10. Агроф1рма "Базал1!вський |(олос'' 1Ф8 01.10.2014
11. |[А1''йосьпан|вське'' 01 .10_2014
12_ Аттоф|ома "3ооя'' 1Ф8 26-о9-2о14

]3. Агэоф!рма "}1ад!я'' 1Ф8 01.10.2014
14. |{рА1 "9угу!вський Агротехсерв|с'' 26.09.2014
15. Ф1л|я "1еплоелекщоценршлЁ' тов ш

нафтогазовидобувна компанй
25.09.201.4

16. (омунапьний зак.]1ад охорони здоров'я <9уц!воька
центта]гьна районна л!карня |м. }'[.|. 1(ононенка>

29.о9.2о14

17. -[1|1 "!1угуево-Бабчанське л|сове господарство'' 29.о9 -2о14
18. €[ "81тязЁ' 29.09.2014
19. .{9 "€лобоя<анське досл1дне поле>

Ёац1она.тльного ценщу "1нстиц,т фувтознавства та
агрох|м|] 1мен1 Ф.1{. €околовського''

29.09.2014

20. 9угуево-Бабчапський л|сний коледхс о2_10.2014

3асцгпник в!йськового
ком|сара {уц[вського
об'сдпапого районного
в!йськового ком!сара

,/ 
,/.

фу,.г в.м.хуБвжов


