
чугу[вськА РАйош{А двРжАвнА Адм!н1стРАц!я
хАРк]всько! оБлАст!

Р озпоРяд)квння

9уц!в л9/] г;:а/га",гу 2//иэрц

--/.[1ро забезпенення безпереб!йного 1

безпечного руху автотранспорту пй
нас сн!гопад|в, сн!гових замет!в !

отселедиц! в 3ииовий пер!ол
201 4-2015 рок!в

Б1дпов|дно до статей 6' |з' 20' 39 3акону !кра!ни <|1ро м|сцев! державн!
адм|н|страц1!>, отатт| 6 3акону !кра|ни <<|[ро доро;кн!й рР(), з мето|о
забезпечення безпереб1йного 1 безпечного руху автотранспорту на
автомоб!льних дорогах в зимовий пер|од 2014-2015 рок1в:

1. (творити районну ком|с|то з координа:{|! та забезпечен:тя
безпереб;йного !безпечного р}1у ав'1отанспорпу п!л нас сн!гопад!в. сн!:ових
замет!в | о>келедиц| в зимовий лер1од 2014-2015 рок|в та затвердити !1

персонал ьни й склал (лодасться).
2.3атвердити |1ерел1к п|дприемств, орган|зац|й та уотанов ус|х форм

власност|, що видйятоть транспортн| засоби для )/ц)иманн'1 автомоб1льних
дор1г в зимовий пер]од 2014-2015 рок|в (да.гл!-перел|к), що додасться.

3.3атвердити |!ерел|к автомоб|льних дор|г, закр|плених за
п1дприемствами, орган|зацйми та установ!ми вс1х форм власност|, для
розчищення в|д сн!ц та його насл1дк1в в зимовий пер[од 2014-2015 рок1в
(лолаеться).

4. Рекомендувати кер|вникам п|дприемотв, орган1зац1й та установ району
вс1х форм власност|:

4.1.3абезпечити п|дготовку сн!гоочисно] техн|ки для роботи в зимовий
пер1од 2014_201 5 рок|в.

4.2.8ид\лизи лорожн|м орган|заш|ям сн|гоонисну техн!ку.

укомплектовану вод1ями, механ!заторами. пальними й маотильнилти
матер1алами за заявкото ф|л|| <9уц!вське ,{Б|{> дп (харк|вський 0блавтодор>>

пАт дщ( <<Автомоб|льн| дороги 9ща!ни> (чуб А.о.) та ф|л|| <9уц!вський
Райавтодор> [{ к{арк1вський Фблавтодор> пАт дАк <<Автомоб|льн1 дороги
укра!ъи> (Борщук (.€.) зг|дно 1з затверлженим |1ерел|ком.

4.3.11ризнанити вйпов!дальних ос!б, як| при одержанн1 [цтормоволо
поперед)кенн'1 забезпенуватимуть сво€часну доставку 1 орган|зац|то роботи
щанспортних засоб|в на закр[плених д|лянках дор1г.
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5. Рекомендувати ф|л|| <{уг!вське двп) дп <!,арк|вський Фблавтодор>>
пАт дщ( <<Автомоб|льн1 дороги !кра|ни>> (9уб А.о.) та ф1л1! к9уг$вський
Райавтодор> ,(|{ <{арк1вський Фблавтодор>> г1Ат дАк <<Автомоб1льн| дороги
!кра!ни> (Борщук €.(.):

5.1. Розробити з11ходи щодо захисту лор|г в!д сн|гових замет|в |ожеледиц|
зг!дно з техн1чними щавилами Ремонту та утримання лор!:.

5.2..(о 15 листопада 201'4 року провести загот!влто та вивезення на
лороги необх!лно| к!лькост! протиожеледних матер|ал|в.

5.3. оргайзувати ц|лодобове черцвання на доротсн|х п|дприсмствах
в1дпов|дальних прац1вник|в.

5.4. €творити пращо}очим необх|дн| побутов| рлови (тункти об!щ1ву,
теплий опецодяг, гаряие харнування).

5.5. ,{о 15 листопада 2014 роьу вста|новити додатков! 1нформац|йн| знаки
на авар|й но-небезпенних д!,тянках дор!г.

5.6. 6творити запас пально-мастильн1'( матер1ал[в (не ментпе як дпя
10-денно| роботи).

6. Рекомендувати нач.1',1ьнич Б.{А1 з обслуговування 9уц!вського та
|1ечен|зького район!в (м. 9уч!ъ) [!\4в€ уФа!ъи в !арк1вськ|й област!
1|итвиненку А.Ф., п!д нас сн|гопад1в 1 оэкеледиц! орган|зовувати своечасний |

безпечний пропуок автотранспорту на дорогах '!а |1адавати допомоц доро:кн1м
орган1зац1ям у перевезенн| транспортних засоб|в до м1сць виконанття роб1т.

7. Рекомендувати с1льським, селищним головам ук]1асти договори 3

п|дприемствами, орган|зац1ями та установами району вс1х форм власшост! щодо
овистки в!д сн|ц вулиць | дор1г коьтунально| власност| в зимовий пер1од
2014-2015 рок1в.

8. Районн|й ком1с1| з коорлинат]!! та забезпечення безпереб|йного' 1

безпечного руху автотанопорту п|д нас сн|гопад1в' сн1гових замет|в |

ожепедиц] в зимовий пер1од 2014-2015 рок|в про виконанн'{ розпоряд)кенн'{
|нформувати голову районно! державнот адм|н1страц|| через сектор контрол1о
апарату районно! дер>кавно| адм1н|страц|! до 10 кв!тня 2015 року.

9. 1{онтроль за виконанн-,1м розпорядженн'{ з1тпи1па|о за собото.

[1ерппий заступник голови
районшо! дертсавно! адм!н!страц!! вАРт{в|нов



3АтввРдщвно
Розпорялхення голови
районно| лертсавно| апм | н!с1р-ац|!

/!а:р/2гу /а/у/а,'уат !'[у 4'/ 3

-пшРсонАльнтй склдд
райояно1 ком!с1т з коорлинаш|1 та забезпечецця безпереб1йшого ! безпенного

руху автотранспорту п!д нас сн!гопад!в, сн1говпх замет1в
! охселедпц! в зимовий пер|од 2014-2015 рок1в

1. вАРжЁтнов
1Фр|й (остянтиновин

2. онищвнко
1ор|й ваоильович

3. Альо1[]инА
€в1тлана €ерг1!вна

4. БоРщ}к
€ерг!й €тепановин

5. володько
1рина Басил|вна

6. литвинвнко
.{миро
Флександровин

7. мвд.шш пп]вв
Болодимир
Б1кторовии

8. чуБ
Андр1й
Флександровин

пертпий заступник голови районно| дерхавно!
адм1н|страц||, голова ком|с||

нача_|!ьник в!лц|лу |нфрасруктури районно! дер;кавно!
адм1н1сщацп 

' 
секретар ком|сп

начальник 1правл!ння ащопромислового розвитку
раионно1 державно1 адм1н1срац11

нач.ш|ьник ф1л|| <9уц!вський Райавтодор>

д{ <<{арк|вський Фблавтодор>> пАт дАк
<<Автомоб|льн| дороги !кра!ни> (за згодото)

начальник в|дд[лу )китлово-комунапьного
господарс1ва та бул|вништва районно1 державно|
адм|н|страш1!
нача.[1ьник Б,{А1 з обслуговування 9угу!вського,та
|{ечен1зького район|в (м. 9угу:в) [9\4Ё€ }кра!ни в
{арк|вськ|й област| (за згодото)

зав1дувач сектору цив1льного захиоту
дертсавно! адм1н1страц||

районно|

начальник ф1л|| <9уц!вське
Фблавтодор'' пАт дАк
9кра!ни> (за згодото)

дп) д1 "{арк|вський
<<Автомоб1льн| дороги

1{ер!вник апарату районпо!
дертсавцо! адм|н|страц1!

Фнищенко 62 706

!.}о. ковтун



3АтввРдхвно
Розпоряд)кення голови

раионно1 дер)кавно1 адм1н1с-фац11

/з 22/:иу/у//7:ар-у; !{9 
''73

пв'Ршл!к
п|дпршсмств, орган1зац|й та установ ус!х форм власност1,

транспортн! засоби Аля утримання автомоб1льних дор1г в
2014-2015 рок!в

що вид!ля|оть
3цмовци пер|од

.}'{р

з/л
|||дприемства,

орган|зац1! та установи,
що вид|лятоть

ранспортн| заооби

|11Б кер|вника,
в!дпов|дального за

вид1лення
транспортних

засоб!в

[орожн1
орган|зац|!, яким

вид|лятоться
транспортн1 засоби

(1льк!сть
транспор

тних
засоб|в

1. |[А1 <<Ащокомб1нат
€лобо>канський>>

){ихарсв 10.Ф. ф|л1я <9угу!вське
.шп>

1

2. .[[ <<Ёовопокровоький
кх|ь)

9ковенко А.8. ф|л|я <9угу!вський
Райавтодор)

1

з. 1ФБ <Ащосерв|с !11,{> т.в.о. [оннаров 1.Б. ф1лй <т1угу!вське
двп)

]

4. Ф!л|я
<<1еплоелектроценрать>>
тов дв
<<нафтогазовидобувна
компан]я>

1{алатпн|ков А.€. ф1л!я <9угу!вський
Райавтодор>

]

5. €108 кйаяк> |{1аровк!н 8 .\4. ф!л1я <9уц!вський
Райавтодор)

1

6. АФ <,т1ебе>канська> 108 8ергут Б.[ . ф1л|я <9уг$вський
Райавтодор)

1

7. АФ <Ёад1о 108 8ергут Б.[ . ф!л1я <9угу!вський
Райавтодор>>

1

8. 1(омттлекс водо
п|дготовки <<Аонець>>

в1докремлений п|дрозд!л
1{|[ <)(арк|вводоканал>

3лидень {.8. ф!л!я <9угу|вський
Райавтодор>

1

9. 1,ф агроф1рма
<<[ракове>>

1{ривцун 0.}4. ф|л|я к1{угу|вське
двп)

10. АФ <3аро 1Ф8 .111саченко -[].8. ф1лй <{уфвський
Райавтодор>
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11. [[€|! <3арохснянське>> верцн в.г. ф|п|я <9уц!вський
Райавтодор>

1

12. €[Ф8 <(олос 2000> |1етриплена 3.{. ф1лй <9угу!вський
Райавтодор>>

1

1з. АФ <Базал1!вський
колос>> 108

1{алган 8.{. ф1л1я <9уц!вський
Райавтодор>>

1

14. Ф|л1я <<[олден кросс>>

1Ф8 <1{1рганський
Боойлео)

3елецов 8.€. ф|л|я <9угу!вський
Райавтодор)

1

15. ,ф <Ащорес1рс> |{А1
<<Ащокомб|нат
<<€лобо>каноький>>

[ихарсв }0.Ф. ф|л1я <9уц|вське
двп)

1

всього !5

|{ер1вник апарату районно1
дерясавяо! адм!н!страц!!

они1ценко 62 706
ч

!.к). ковтун



зАтввРджвно

Розпоряд:кення голови
раионно1 дер)кавно! адм1н1отрацп

',::;мр й!

пшшРшшл!к

автомоб!льних дор!г, закр!пленпх за п|дприсмствами, оргап!зац1ями та

установами вс!х форм власност1, Аля розчцщення в!д сн!ц та його
наслйк1в в зшмовпй пер|од 2014-2015 рок1в

м
з|л

!{айменування автомоб|льно]
дороги

Ё1азва п|дприсмства

1. а/д Р-07 п1д']зд до смт
9каловське а/д й-03 п|д'!'зд до
смт 9каловське

|1А1 <Ащокомб1нат <<€лобо>каноький>>

2. |{.9руга-Бведенка _ 1ернова .[1|{ <<!{овопокровський кхп>
м-03 п1д'1зд до с.|{оробочкине 1ФБ "Агросерв!с .[!1А"

4. 9уц!в _ Бсхар Ф!л1я <<[еплоелектроценщаль> 10Б {8
" 

нафтогазовидобувна ком пан!яя

5. \4-03 п|д'1зд до с.}(оробоикине €]0Б <йаяк>
6. й-03 _ с.Базал|]вка - греб;тя АФ <<-!1ебежанська> 1 ФБ
7. |{1д']1д до с.1Фрченково,

й-03 Базал|!вка _ гребля
[! <Ащоресурс> |[А? <Ащокомб!нат

<€лобо>канський>>

8. [{|д'!зд до о.8олох|в _{,р,

[1[евченково Балакл1я_
|{ервомайськ

АФ <Ёад|я> ]ФБ

9. 9угу!в 8еликий Б1рлук (омплекс водо п|дготовки <<,(онець>>

в1докремлений п|дрозд1л кп
<<)(арк1вводоканал>

10. [раково йосьпаново, \4-03 -
Базат1]вка _ греб.ля

1@ Агроф|рма <[ ракове>>

11. 3арожне _ 8.Бабка - молодове,
п!д'|зд до с.|||счане

АФ <3аря> 1ФБ

12. 3аро;кне 8.Бабка _ йолодове,
п|д'!зд до с.1етлега

[1€|! <<3арожнянське>

1з. |!|д'!'зд до с.3елений 1(олодязь,
1{.{руга _ Бведенка 1ернова

стов (колос 2000)

14. \4-03- Базал!!вка - гребля АФ (Базал|]вський колос> 1ФБ
15. |||д'!зд до с.!1апаево Ф|л[я <Ёолден щоос>>

]0Б <<1(урганський Бройлер>>

16. Р-07 |&!в-{арк1в-,(ов:канський
в|д 546клд до 556км

1$ ащоф!рма <[ракове>>
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17. Р-07 (и|в-{арк1в-[овжанський
в1д 556км до 5ббкм

|{А1 <Ащокомб!нат <<€лобо>канський>>

18. Р-07 (и|в-{арк1в-,{овжанський
в|д 566км до 576км

108 <Аросерв|с }11ф

|{ер1вник апарату районно!
дерэкавно! адм!н!страц|!

онип]енко 62 706

/тпэ

'" 
/

1.!о. ковтун


