
чугу[вськА РАйоннА двРя(АвнА Ад\41н|стРАщя
хАРк!всько| оБлАст|

Р оз п оРядт(ш, ння

9уц1в

11ро забезпенеппя безпереб!йного |

безпечного руц автотранспорту пй
нас сн!гопад1в, сн!гових замет|в !

ояселедиц! в зимовий пер!од
2015_2016 рок1в

8|дповйно до статей 6' 1з' 20' 39 3акону !кра1ни <|{ро м!сцев| державн[
адм1н1срац|!>, статт1 6 3акону }кра1ни <|{ро дорожн1й рух)), з меток)
забезпечення безпереб!йного | безпечного руху автотранспорц на
автомоб!льних дорогах в зимовий пер|од 2015-2016 рок|в:

1. €твор:тти районну ком[о1:о з координац1! та забезпечення
безпереб|йного | безпечного руху автот.:нслорту п|д яас сн|голад|в' сн|гових
замет!в | охселедиц1 в зимовий пер|од 2015-2016 рок|в та затвердити !|
персональний склад (додаетьоя).

2.3атвердити |{ерел!к п1дприсмств, орган|зац|й та установ ус|х форм
власност!, що вид!ляготь транопорттт| засо6и для утримання автомоб1льних
дор|г в зимовий пер1од 2015-2016 рок1в (дал||{ерел|к), що додаеться.' 3.3атвердити |{ерел|к автомоб1льних дор1г, защ!плених за
п1дприемствами, орган!зац1ями та уст:1новами вс1х форм власност|, для
розчищення в|д сн|ц та його насл|дк|в в зимовий пер1од 2015_2016 рок1в
(лодаеться).

4. Рекомендувати кер[вникал.л п|дприемств' орган|зац|й та установ району
вс1х форм власност|:

4.1. 3абезпечити п!дготовку сн1гоочисно] техн|ки для роботи в зимовий
пер[од 2015-2016 рок[в.

4'2'Бид1лити дорох<н!м орган1зац1ям сн1гоочисщ, техн1ку'
}'комплектовану водйми, механ|заторами, пальними й мастильними
матер!алал'ти за заявкото ф!л1{ <9уц!вське двп) [ <)0рк|вський Фблавтодор>
пАт дцк <<Автомоб!льн| дороги 9кра!ни> (9уб А.о.) та ф[л|| <9уфвський
Райавтодор> .[{ <<{арк[вський Фблавтодор>> пАт дАк <<Автомоб!пьн| дороги
укра1ъи> (Борщук €.€.) зйдно |з затвердженим перел|ком.

4.3. |{ризнанити в!дпов|дальних ос!б, як! тщи одерх<анн! !птормового
попередхення забезпе.луватиптуть своечасну доставю/ 1 орган1зац|то роботи
ранспортн!{х засоб1в на закр!плених д!лянках лор!г.

х" |]|
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5. Рекомендувати ф1л1| <!{угу!вське шп) д1 <<{арк|воький Фблавтодор>
т1Ат д{( <<Автомоб|льн1 дороги 9кра1ню> (9уб А.о.) та ф|л1! <9уц!всЁкий
Райавтодор>> [! <<{арк|вський 0блавтодор>> т1Ат дщ1 <<Автомоб|льн1 дороги
1{'кра!но (Борщу< €.€.):

5.1 . Розробити 3:1ходи 1цодо захисц дор!г в|д сн1гових замет|в ! ожепедиш!
зг|дно з техн1яними правилами ремонту та ущимання лор!г.

5.2.!о 15 листопада 2015 року провести загоЁв.тпо та вивезен}.!'( на
дороги необх|дно] к!лькост| протиожеледних матер|ал1в'

5.3. Фрган!зувати ц1лодобове черцвання на доро:кйх п|дприсмствах
в1дпов|дальних прац!вник1в.

5.4. €творити прац|о1очим необх1дн[ поб1тов1 1,тлови (тункти об1щ[ву,
теплий спецодяг, гаряяе харнування).

5.5..{о 15 листопада 2015 року встановити додатков! |нформац!йн! знаки
на авар|йно-небезпеяних д!;ш нках дор!г.

5.6. €творити з:|пас пально-мастильних матер1ал!в (не ментше як д.ття
10-денно! роботи).

6. Рекомендувати начальнич/ 8[А| з обслуговування {уц!вського та
||ечен1зького район1в (м. 9уц!ъ) г)/мвс )/кра!ни в [арк[вськ!й област|
)1итвиненч А.Ф., п1д нас сн|гопад|в ! о>келедиц1 орган!зовувати своечасний |

безпечний про!уск автотранопоРц на доРогах та надавати допомоц дорожн|м
орган[зац1ям у перевезенн1 щанспортних засоб1в до м|сць виконант:я роб|т.

7. Рекомендувати с1льським, сепищним головам ук.]|асти договори з
п|дприемстг:ами, орган1зацйми та установами району вс|х форм власност! щодо
опистки в!д сн|ц вулиць ! дор[г коптутально] власност[ в зимовий пер|од
2015-2016 рок|в.
' 8. Районн1й ком|с|] з коорлинат]|| та забезпечення безпереб|йного |

безпечного р)ту автощ:1нспорц п!л час сн!гопад|в' сн|гових замет!в !

ожеледиц! в зимовий пер|од 2015-2016 рок|в про виконант{'{ розпоряджен!б{
|нформувати голову районно| державно| адм[н[сщац!1 через оектор контрол[о
апарату районно! державно! адм|н1сщац1| до 10 кв|тня 2016 року.

9. !{онщоль за виконанн'{м розпорядження зали|пшо за собото.

| олова районпо1 дерясавно1
адм1н!страц|! €.о. коРол}ок12ъ\



3АтввРдхвно
Розпорядя(ення голови
районнот дер)кавно| адм!н|страц||

оь л:р/ууэшй:уутт, ?'/в

пшРсонАльний склдд
районшо! ком|с!! з коорАинац!! та забезпечеяня безпереб!йного ! безпечного

руху автотранспорту п|д нас сн!гопад|в, сн|гових замет1в
! отселедиц| в зимовий пер1од 2015-201б рок!в

вАР}@1нов
{Фр|й 1(остянтиновин

о1{и]]Рнко
{0р|й 8асильовин

Бвл1мвнко
€вген €тепанович

БоРщук
€ерг|й €тепановин

воло,щко
1рина 8асил!вна

литвинвнко
,{мищо Флександровин

лучников
\,[икола €ерг1йовин

чуБ
Атцр1й Флександровин

з:1в1дувач сектору цив1льного захист
дер)кавно] адм!н|срац||

перптий засцпник голови районнот дерт<авно!
адм|н!сщац|!, голова ком1с11

нач..льник в!дд!щ |нфраструкцри рйонно| лертсавно|
адм|н[страц||, секретар ком1с||

нач.ш!ьник управл!ння агропромислового розвитку
районно| лержавно| адм! н!сщац!|

нач.ш!ьник ф1л1! <1{уц!вський Райавтодор>

дг| <<{,арк1воький Фблавтодор> [1Ат дАк
<Автомобйьн[ дороги }кра!ни> (за згодото)

начальник видщ житлово-кощ/нального
господарства та буд1вництва районно| дерхавнот
адм!н1страц1]

нач€ш|ьник 8,(А1 з о6слуговування [{уц!вського та
|{ечен[зького рйон|в (м. 9уц!ъ) [9йв€ }кра|ни в
{арк|вськ1й област| (за згодото)

раионно1

начальник ф1л|| к{уц!вське шгь) д{ "!,арк|вський
Фблавтодор" пАт д\к <<Азтомоб]льн1 дороги
9кра'|ни> (за згодото)

3аступнпк кер|внцка апарац/'
начальник орган!зац|йного вид!лу
районно! дерлсавно1 адм!н!страц|!

о|]и|пенко 62 706

'н.п. |птРиФАновА



3АтввРджвно
Розпоряд)кення голови
район но| дер>кавн9| алм!н!сщаш!|

,/'4'/а4цщ1щ'1, /]/

пш,Рвл|к
п!дприемсгв, орган|зац!й та установ ус|х форм власност!, що впд!ляготь

трапспортп1 засоби для 1"гримапня автомоб!льццх дор!г в зимовпй пер!од
2015-201б рок1в

)1!
з/л

|11дприемства,
орган[зац!1 та установи'

що вид|ля:оть

щанспортн1 засоби

||1Б кер|вника,
в|дпов!дального за

вид|лення
транспортних

засоб|в

,{орохсн|
орган|зац!!, яким

вид1ляготься

щанспортн| засоби

|{1льк1сть
тРанспор

тних
засо6!в

1. |{А1 <Ащокомб1нат
<<€лобох<анський>>

Фа_ттько 1.8. ф|л|я к9уц!вське
двп>

1

2. ,ф <<Ёовопокровський
кхп>

-|{ковенко А.8. ф|лй <1{уц!вський
Райавтодор>

1

). ?Ф8 <Аросерв|с !11.{> в.о. [ониаров 1.8. ф1лй <11уц!вське
двп>

1

4. Ф|п1я
<<1еплоелекщоценщаль>>
тов,щ
<<Ёафтогазовидобувна
компан|л>

|{алаптн1ков А.€. ф1л|я <9уц|вський
Райавтодор>>

1

5. €108 <}:1аяк> 11|аровк|н 8 .\4. ф!лй <9уц!вський
Райавтодор>

1

6. АФ <<.1]ебехсансько> 1Ф8 8ерчн Б.[. ф|л1я <9уц!вський
Райавтодор>>

1

7. АФ <Ёадй> 1Ф8 8ерцн 8.[. ф|лй <9уц!вський
Рйавтодор>>

1

8. |{омплеко водоп[дготов-
ки <,(онець>>

в|дощемлений п!дрозд|л
1([{ <<{арк|вводокана;л>

3лидень {.Б. ф!л!я <9уц!вський
Райавтодор>>

1

9. 1.ф Ащоф1рма
<[оакове>>

1{ривщгн Ф.\4. ф!л|я <9уц|вське
двп>

1

10. АФ <3аро 1Ф8 .]]|саченко ,т1.8 . ф|л1я <9уц|вський
Райавтодоо>>

1
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11. |{€|[ <<3арох<нянське>> Берцн 8.[. ф|лй <9уц!вський
Райавтодоо>>

1

12. €1Ф8 <1(олос 2000> |[етритшена 3.!. ф!лй <9уц!воький
Райавтодор>>

1

1з. АФ <Базал1!вський
колос>> 1ФБ

(атган 8.{. ф|л|я <9уц!вський
Райавтодор>

1

\4. Ф[лй <<[олден щосс>>
1Ф8 <!(урганський
Бройлер))

'|!улник 
€.й. ф!л|я <9уц!вський

Райавтодор)
1

15. .[! <Ащореоурс> ||А1
<Ащокомб1нат
<<€лобот<анський>>

Фалько 1.8. ф|л1я <9уц!вське
,щп)

1

всього 15

3аступник кер|вника а!|арату'
начальнпк орган!зац!йного в!дц|лу
апарату районно! дерхсавно|
адм|н!сграц!1

онищенко 62 706

н.п. |птРиФАновА



3АтввРдквно
Розпорядження голови
районно] державно] адм1

0/ пэр/л:г/2э2*дср
н1страц|1
,з/

пшР[л1к
автомоб1льпих дор1г, закр|плених за п1дприемствами, орган!зац!ями та

установами вс|х форм власност!, для розчищення в!д сн!ц та його
паслйк!в в зцмовий пер!од 2015-2016 рок!в

]т[р

з/л
}{айменування автомоб|льно]

дороги
Ёазва п|дприемства

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

|{А1 <Ащокомб1нат <<€лобоэканський>>

2. (.-{,руга-8веденка _ ]ернова ,[1 <<Ёовопокровський кхп)
з. й-03 п|д'!'зд до о.1(оробоикине 1 Ф8 "Агросерв|с .[{1.|{''

4. 9уц!в _ 8схар Ф|л|я <<1еплоелекщоценщаль> 1Ф8,ф
<Ёафтогазовидобувна ком пан!я>>

5. й-03 п|д']зд до с.1(оробочкине €198 <йаяк>
6. !т4-03 - с.База-гт1!вка _ гоеб,тя АФ <.1]ебе>каттсько> 1Ф8
1. |||д'!зд до с.1бриенкове,

й-03 _ Базал1!вка _ греб.гтя
,ф <Ащоресурс> |{А1 <Ащокомб!нат

<<€лобохсансьтстй>>

8. |[й"1зд до с.8олох1в _1р,

1|]евченкове _ Ба.глак-гт!я _
|]ервомайоьк

АФ <Ёад|я> 1Ф8

9. 9уц!в _ Беликий Бщ:лук (омплеко водоп1дготовки <<,(онець>>

в1докремлений п1дрозд1л 1{[|

<<{арк1вводоканал>
10. [ракове _ йосьпанове, \:[_03 _

База.гт1]вка _ гребля
[$ Агроф1рма <[ракове>>

11. 3арожне _ Б.Бабка _ йолодове,
пй'!зд до с.[]|счане

АФ <3аро 1Ф8

12. 3аро>кне _ 8.Бабка _ йолодове,
п1д']зд до с.1етлега

псп (<зароя(нянське)

1з. !{!д'!'зд до о.3елений (олодязь,
1(.{руга _ 8веденка _ 1ернова

€[Ф8 <1{олос 2000>

14. й-03- Базал!!вка _ гребля АФ <<Базал|]вський колоо>> 1Ф8
15. [|д'!'зд до с'9апаеве Ф!л|я <<[олден кросс>>

тов (курганський Бройлер>
16. Р_07 1{и!в-{арк!в_,{ов:каноький

в1д 546км до 556км
1.ф Алроф1рма <[ракове>>
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17. Р_07 (и!в_{арк|в-'{ов:канський
вй 556км до 566км

|{А1 <Ащокомб1нат <<€лобо:канський>

18. Р_07 1(и!в-{арк|в_,{овхсанський
в1д 566км до 576км

1Ф8 <Ащооерв[с )11.{>

3асцгпник кер!внпка апаРату'
цачальцик оргап|зац!йного в!дд|.лу
апарату районно! дер}(авнот
адм1н1страц!!

онищенко 62 706

(?-/ ,-' н.п. штРиФАн0вА


