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РозпоРяд){(рння

7/ /21'2)7 7,э 1/2 |} с 
":ц-''------- чугу1ъ ш9 ?з

{!ро 3длучення транспортних
засоб1в чуц!вського району для
забезпечення потреб 3бройних
€ил }кра1нш та !нлппх в|йськовпх
формувань

8|дпов1дно до частини щетьо{ отатт1 6 3акону }ща!ни <|1ро

мобй1зац|йну п1дготовку та моб|л1зац|то>>, |{олохсення про в|йськово-

ранспортний обов'язок, затвердженого постаново|о 1{аб!нету й|н|сщ1в
}ща!ни в1д 28 щултля 2000 року ]'[р 1921, на виконання }казу ||резидента
!кра!ни в|д |4 с|чня 201'5 роч )'[о 15/2015 <<[{ро насткову моб|л1зацй>, на
п1дстав| признанен|'( марок щанспортних засоб!в за нарядами оперативного
командуван|1я <<|!|вдень>>, керу!очись статтями 6, 39 3акону !кра!ни <|1ро

м|сшев! державн| адм! н!срац1|>:
1. 3атверАити в|дом|оть щанспортних засоб1в нац1онально} економ|ки

9уц!вського району, як1 зш1учак)ться д;гя забезпечення пощеб 3бройних €ил
}ща!ни та |н:пих в[йськовто< формрань (додаеться).

2. 8иконання в|йськово-щанспортного обов'язку п1д час моб1л1зац|],

зд|йснити зйдно з йобй|зац1йним тшаном 9ча!ни тпляхом безоплатного
запг{ен|{'{ транспортних засоб[в п|дприемств' установ та орган|зац1й ус[х форм
власност| для забезпеченття пощеб 3бройних €ил !ща!ни, |тплих в|йськових

формувань на умовах {х поверненвя власникам п1сля оголо:пення демоб!л!зац||.
3. порядок компенсац|] :пкоди, завдано] щанспортним засобам

внаол!док !х зацнення п|д нас моб[л1зац1!' визнанаеться 1(аб!нетом й1н1сщ|в
}ща'|ни.

4. 1{онщоль за викон:1н|{,{м розпорядх{ення зш1и!па|о за собото.

11ер:ший заступн!|к головп
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вцом!сть
транспортних 3асоб!в нац!онально1 економ!кш {уц!'вського району, як!
залучак)ться для забезпечення потреб збРойннх €пл ){'кра!ни та !нпшпх

в!йськовпх формувань

л!
з/п

Ёаймепувавня
техн|кп зд

твпа}|и

наймепува||ня
техн!ки за
марк!ми

кйьк1сгь
транспорт

ппх
засоб!в

наймевування пипрп€мствд
з пкого здплапов&цо

вплученця травспортппх
засоб|в

1 с:|москид кАмАз-5з20 1 Агоо6!ома "зооя'' тов
) с1де'1ь!{ии тягач мАш 19464 1 тов "лоостоой мопта'{''

з' па!п1вгоичеп Бомвк 5Р-240 1 тов "лооотоой мо1{тах"

4. бортова гАз_5з 1 прАт "ч)тяъський
Агоотехсеов!с''

5. с{|москид кАмА3-55102 1 стов "колоо 2000''
6. с!!москид кАмАз_55102 1 пАт "мооьпа]'|воьке''
7. самоскид гАз-5з 1 Агоо<!|ома "9угу]воька'' 1 Ф8
8. бощова гАз-зз07 1 Ащоф!рма "Базал|!|вський

колос'' тов
9. самоскид зил-554 | Алоо<$|ома ".)1ебехшдськы' тов
10. екскаватор Бо2621, 1 Ф|дй "чугу]ъський

райавтодор'' дп "харк!вський
облавтодор'' ||А1'{А1{

"Автомобйьн| доооги }крайи''
11- ф1ргоп з|л-1з 1 1 чуцево-Бабчанський л!с1тий

колед)к
12. бортова кРАз-250 1 Ф!лй "теплоелекФоцептра.тть''

тов "ш нафтовидобув|{а
котгпатлй''

3аступник кер!вн!|ка а||арац/!
начальн||к орган!зац|пного
в!дд!лу япардту районнот
деря(авно! адм!н!страц!1
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