
чуту[вськА РАйоннА двР){ивнА Адм!н|стРАщя
хАРк!всько! оБлАст1

Роз по Р яд)к ш ння

/( 4/п./2: '/-/эп /2/.ч 9.уч1|в ]Ф /72

[1ро перев!рку стану в!йськового обл!ку |

бропповання, та зв!ркп обл!ковпх даних
на в!йськовозобов'язаних, що працк)к)ть
(перебувапоть |{а обл1ку) на
п!дприсмствах' в установах' орган1зац!ях
!,[уц|вського району у 20|5 роц|

81дпов1дно до статг| 33 3акону 9кра!ни ||ро в|йськовий обов'язок
1 в1йськову сщгхбу'', статт| 14 3акону 9кра!ни "|{ро оборону !кра!ни'', статт1 17
3акону !кра!ни "|1ро моб1л!зац|йну п|дготовку та моб|л1зац|го'', постанови
1{аб|нету \4|н|сщ1в !кра1ни в|д 9 нервлтя 1994 року 1хгэ 377 "|{ро затверджен{б{
[{олохення про в|йськовий обл|к в|йськовозобов'язаних | призовник!в'',
з мето!о покращен}{'{ стану ведення в|йськового обл1ку, броттговання кадр|в на
п|дприемствах, в установ:|х, орган!зац|ях 91ту|вського району у 2015 роц1,
кер},1очись статтями 6,27 3акоту !кра!ни "|1ро м1сцев[ державн[ адм!н!сраш11'':

1. 3атверАити [раф|к проведення перев[рки стану в[йськового обл|ку
| бротповання на п|дприемствах' в установах' орган1зац|ях 9уц!вського району
у 2015 роц1 (додаетьоя).

2. 3атверАити [раф1к проведення зв|рки стану в!йськового обл!ц |

брогловання в|йськовозобов'язаних на л!лприсмствах, в установах' орган|зац|ях
9уц!вського району у 2015 роц! (додаеться).

3. 3атвердити [раф!к проведення у 2015 роц1 занять з адм1н1сщац|сго
елемент|в бази моб|л1зац|йного розгортання 9уц!вського району (додаеться).

4. |{онщоль за виконанням розпорядженн'{ пок.}1аоти на пеР1пого
застпника голови районно| дер:кавно! адм|н1сщац1| 8арже|нова }Ф.!{.

|олова районно! дерясавно!
адм|н!страц!1 коРолк)к



зАтввРджвно

Розпоряд:кення голови

рйонно| державно| адм| н!сщац||
4-,тс,'т:.-; 1-'г г,,ъ-,"'. !'{р //.|

--_-7_

гРАФ|к
||роведення перев1рк|| стану в|йськового обл!ку ! бронловання на
п1дпрпемствах, в устацовах' орган!зац!ях 9уц!вського райопу у 2015 роц!

ш9

з/т
Ёайментвацття п|лпои€мства. устапови. оога|11зац11

дата проведецня
перев|рки

2 з
1. Базал|]ъська с!.]|ъська оада 24.о4.2о15
2. Белцкобабачаноька с|льська рада 24.о4.2о15
з' введенська сел ип1т1а рада 27.04.2о1'5
4. Боло хово--5|рс ь ка с|льська рада 10.04.2015
5. [рак!вська о1льська р4да 04.05.201 5

6. всхар1вська седищца рада 07.о5.2о15
7. 3ароя<пеяська о|льська рада 18.05.2015
8. !вап|вська с|льська рада 22.о5.2о15
9. (ам'янояррька с|льська рада 25.о5.2о|5
10. коробоч{ивоька с|льська рада 29.05.2о15
11. кочетоцька селищна рада 01.06.2015
12. )1еб'язька с!льська рада 05.06.2015
1з. йалия|вська селишпа рада 08.06.2015
14. мосьпан1вська с;'п,ська рада 12.о6.2015
15. !овопокровоька сели1цна рада 15.06.2015
16. €тарогтптлицька с|льська рш{а 19.06.2015
11. €таоопокоовська с|льська о:|1|а 22.06.2015
18. чкаловська ссли[цна оада 26.о6.2о15
19. }Фрченк!воька с!льська рада 15.о6.2о15
20. Б|дд!л осв1ти райдер>кадм|я1страц1] 19.06.2о| 5
2\. 1(3''|{отетоцька зага.лтьт{ооов|т|1я ц]кола-!т{тер1'ат [_||1

ст\,пен;в"
22.06.2о15

22. _[||''[итловик" (очетопького пвужкг 26.о6-2о15
2з' кт] чуц1ъський райо|{ний д'тячий оздоровтий тб!р

"6олятт<о"

29.о6-2о15

24. 9угуево-Бабчацський л1сний коледх оз.о7.2о15
25. _[|{''![угуево-Ба6чанський л]сгосп'' о6.о7.2015
26. 1{омпдекс водоп|дготовки ",[опець'' \о.о'7.2о\5
27. 1ФБ''.]]!керогор1лчапий завод.|!РА14й'' 1з.о'7.2о15
,! !арк1вський д1керогоо!лчавий завод - плюс \7 .01 .2015
29. 1ФБ ''Б]копм" 2о.о1.2015
з0. поАт ''кс$ & со. 24.о'] .2015



2

з1. 10Б " йатин!вський склозавол'' 27.о7.2о15
з2' кп ''малин|вка" 31.07.20!5
зз' |(ом1ттальяа устапова по забезпечепп1о д1я.,ьност' з

утримапт|я та обол'тов}ъацня майна сылъно1 власпоот|
теоито о!а-тгь них гоомал чугу]вського оайот{у

0з.08.2015

з4. пп'хе.пком" 07.08.2015
35. пРАт''чугу!ъський молочпий завод" 10.08.2015
з6. лп "новопокоовський кхп" 14.08.2015
з1 . |[ "йарплал" 17.08.20| 5

з8- пп ''мар1цал-!'' 21.08.2015
з9- |!1] ф1рма ''.1]|л!я'' 24 'о8.2о15
4о. пп ''чугу|ъський завод м;нера]|ь!{их вод'' 28.08.2015
41. тов"777" з 1.08'2015

Ф1лй .[олден !(рос'' 1ФБ "(ттгаяський бройлер'' 04.09.2015
4з. пАт " Алоокомб|нат (слобо'€нський) о'7.о9.2о15
44. 1ФБ'' €лобохацсьтстй поолкомбиват'' 11.09.2015
45. 1ФБ''3ооветеоинаоний пецто'' 14.09.2015
46. 1ФБ ''А[!{ "Агросв!т" 18.09.2015
47. Бсхар!вська середяя школа-;нтернат !'козацький ыцей'' 25.09.2о|5
48. Ф|-]]!! "1еплошентоа)ть'' пв (на?ьтовипобтъна кампая!я>> 28-09.2о15
49. тов науково-виообнича |ь;ома'']|]тео|ьакт лтл'' о2.|0.2о15
50. Бсхар!вське >тоттлово-ком)]в,!льпе екс11щатац|йве

упоавл|ння _ 2011
05.10.2015

51. поАт ''теплич1!ий'' 09.10.2015
52. АФ ''Базал||вський колос'' тов 12-1о-2о15
5з. Агооф!ома ''3ооя" 1ФБ 16.10.2015
54. €Ф[ ''йрй" 19.10.2015

55. тов "Агоосеов;с'' лтп 13.10.2015
56. €Ф[ ''Ёива" 26.\о.2о\5
57. 1-[|Б Агоо6!ома''[ оакове'' з0.10.2015
58. |!([{''3арояснянське'' 02.11.2015
59. 1ФБ''Агооф!ома "1ва1{|вський лан'' 06.1 1-2015
60. чуц1ъська район1{а л|карпя дер'{авпот ветерипарнот

меди1!ипи
09.11.2015

61. €]{ "Б|тязь'' 1з.11.2015
62. |!рА1 ''9угу1вський агоотехсеов|з|| 16.11.2015
6з. тов''харк|вський 6оуктовий комб!|{ат'' 20.1'\.2о],5
64. стов"ма'к'' 2з.|\.2о1,5
65. Агроф!рма..}1ебея<анська'' тов 21.|\.2о\5
66. |!А1 "йосъпан!вське'' з0.11.2015
61. стов (колос-2000) з0- 1 1-2015
68. сФг ''лоужба" о4.12-2015
69. АФ ''Ёадй'' 1@Б 0'1.12.2015

[(ер!вник апарацг рдйон||о!
дер'(авно! адм!п!сг рац1!

чехачов 2 2? 80

!.к). ковтун



зАтввРдквно

Розпорядхення голови

районно| дерт<авно! адм|н|сщац|}
х9 //2

гРАФ|к
проведення зв|рки стану в!йськового обл!ку ! бронк)вання

в!йськовозобов'язаних на п!дприсмствах' в установах, оргаш|зац!ях
чуц!ъського району у 2015 роц1

ш!
з/п !айменуванпя п1дприемства, устаяови' орган1зац|т

дата проведеяття
перев!рки

2 з

1. Базал!]воька с;,1ьська оада 24.о4.2о|5
2. Бели коббчанська с!льська рада 24.о4.2о|5
з. введевська сел|-1щва рада 24.о4.2о15
4. Болохово-.{рська с!льська рада 24.о4.2о15
5, |рак!вська с!;ъська рада 24.о4-2о15
6. Бсхар!вська селищяа рада 24.о4.2о|5
'7. зарохенська с!льська рада 04.05.2015
8. !ван!вська с!льська рада 08.05.2015
9. 1(ам'япоярузька с!.:тьська рада 11.05.2015
10. коробочкинська с|льська ра]{а 15.05^2015
11. (оветоцька селип{па рада 18.05.2015
12. )1еб'язька с|льська рада 22.о5.2о1.5
1з. \4алип|воька селищна рада 25 'о5 '2о\5
14. йосьпап|вська с!льська рада 29-о5.2о15
15. !овопокровська селищва рада 01.06.2015
16. €тарогяилицька с!льська рада 05.06.2015
1'7. €таропокровська с|льська р4да 08.06.2015
18. чк&1овська селицц{а рада 12-о6-2о15

19. юрченк!воька сйьська рада 01.06.2015
2о. Б!дд|д осв|ти райдерхадт.:!н]страц!] 05.06.2015
21. кз''кочетоцька заг&1ьвоосв!тяя пткола-!нтер!|ат 1_111

ступец|в|
08.06.2015

22. ,{|! '' *лттловик. 1(очетоцького дв}!ккг |2.о6.2о\5
2з. кп чугу]вський рйо|{яий дитячий оздороввий таб1р

''Фрлятко"
15.06.2015

чуту!ъ-Бабчавоький л!сний коледх 19.06-2015
,5 ,{|| <9угяво-Бабчанський л|сгосп> 22.о6.2о|5
26. |{омпдекс водоп!дготовки (довець) 26 'о6.2о\5
27. 1Ф8'')11керогорйваний завод''!РА|4й'' 29.о6.2о].5
28. {арк|вський л!керогор|лча!{ий завод _ пшос 03.07.2015
29. тов ''Б!корм'' о6.о7.2о15
з0. тРАт 'кс3 & со' 10.07.2015
з1. 1ФБ''йалин1воький слозавод'' 1з.о7.2о15



2

з2' кп "ма.'!ив|вка" ]7.о7.2о15
зз. 1(опгу;а]тьпа устапова по забезпече!]п!о д!яльпосп з

утримання та обслдоврання ма]ъа сп!льно| власнос,
територ1,[пьних громад ч}гутвського рйону

2о.0'7.2о|5

з4' пп "хелком' 24.о7.201'5
35. 1РА1 '' 91т{вський молоч!тий завод'' 27.о7.2о15
з6. д[ '' новопокровський (*]1'' з|.о7.2о15
з1. пп ''марп!ал" 0з.08.2015
з8. пп ''мар|||&1-]'' 07.08.2015
з9. 11!| ф!рма ")1|л!я'' 10.08.2015

40. пп "чуц|вський завод м|!|еральццх вод" 14.08.2015

41_ 17.о8.20],5
42. Ф|лй ''[о.лцетд |(рос'' 1ФБ ''|(1ргапський бройлср'' 21.о8.2015
4з. ||А1''Атрокомб|пат "слобо'€вський" 24.08.2015
44. 1ФБ'' €лобот<апський прод<омбйат'' 28.08.2015

45. 1ФБ " 3ооветерипарттий цеятр'' з 1.о8.2015

46. 1ФБ ''А|1( "Аросв|т'' о4.о9.2о15
4'7. €1ФЁ <!{олос-2000> 07.о9.2015
48. Ёсхар|вська оередвя п!кола-;втернат'' козацький л!цей'' 11.09.2015
49. Ф!1[9.1еплоепергоцевтраль" 14.о9.2015
50. 1ФБ ЁБФ ''|тттерфакт )1['' 18.09.2015
51. Бсхар|вске житлово-ком).|{!|льт{е експлуаташ!йне управл!ввя _

2о11
2|.о9.2015

52. пРАт "тепличний'' 25.09.2015
5з. АФ ''Базал11ъський кодос'' тов 28.09.2о15
54. 02.10.2015
55. сФг "мр!я" 05.10.2015
56. тов "Агросерв|с'' лтд 09.10.2015
51. €Ф[ ''Ёива'' 12.10.20]5
58. 1.[Б А| РФФ!РйА''[ракове'' 16.10.2015
59. [!€||''3арох<няпське'' 19.10.2015
6о' тов ''Агроф1рма "ьФ]|вський лан'' 2з.10.2о]5
61. 9уц1вська райоппа лйаряя держано] ветерипарпот

медициц]!
26.1о.2о|5

62. ск ''в!тязь'' з0.'10.2015

6з. пРАт " ч}тявський агротехссрв!о'' 02.1\.2о15
64. 1ФБ "1арк!воький фруктовий комб!пат'' 06.11.2015
65. стов"маяк'' 09.11.2015
66. Алроф!рма ")1ебехсапська'' тов 1з.11.2015
6'7. |{А1 ''йосьпан1вське" 16.11.2015
68. сФг ''дрРкба'' 20.1|.2о\5
69. АФ "надй" тов 2з.\|.2о15

|(ер!вншк апарату райоцно!
дер'(авно1 адм!н!страц![

чехдчов 2 27 80

|у? у/ / |.|о. ковтун
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