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па ко!ттрш[ь.

чугу!вськА РАионнА дшР}1{АвнА Ад[и1н|стРАц!я
хАРк|всько[ оБлАст1

РозпоРядх{шння

ю{59угу!в

11р' перев1рку стану в1йськового обл|ку в
м|ських, сели1цних радах' на п!дприсмствах'
в установах' орган!зац!ях {угу[вського
району у 2022 роц|

Б|дпов|дно до отатей 6, 1з,27,з9 3акону 9кра{ни .[{ро м1сцев| дерх<авн1
адм|н|страц1|>, статт1 14 3акону !кра!ни <|{ро оборону 9кра?ню>, статей з3, 38
3акону }кра|ни *[{ро в|йськовий обов'язок | в|йськову службу>, статей 77, 25
3акону }кра|ни .[{р' моб|л|зац1йну п1дготовку та моб1л|зац|то>, |[орядку
оргагт1зац1| та ведення в|йськового обл|ку призовник|в 1 в|йськовозобов'язаних,
затвердх{еного постановото 1{аб|нету \4|н1стр|в }кра|ни в{д 07.12.2016 лъ 921
(з| зм|нами), |{орядку бронговання в1йськовозобов'язаних за органами

дер)кавно1 влади, |нтпими державними органами, органами м|сцевого
самоврядування та п|дприсмствами, установами | орган|зац|ями на пер|од
моб!л1загд|? та на воснний нас, затвердх{еного постановото 1{аб1нету \4|н|стр1в

!кра?ни в1д 04.02.20|5 л9 45 (у редакц1] постанови (аб1нету 1!{|н1стр1в !кра|т-ти
в|д 11.01.2018 ]\9 12) (!з зм|нами), на виконання вимог розпоряд}1{ення голови
[арк|всько] обласно| дер>кавно| адм|н|страц1| в|д 31.01.2022 м 45 .|{р' ста}1

в|йськового обл|ку в област| за 2021 р|к та завдання на 2022 р1к> та 3 мето}о

г{окращення стану ведення в|йськового обл|ку в|йськовозобов'язаних на
п|дприсмствах, в установахта орган|зац|ях 9угу|вського району у 2022 роц1:

1.3атвердити |[лан проведення перев1рок стану в|йськового обл|ку
призовт+ик1в 1 в1йськовозобов'язаних у м1ських, селищних радах, 11а

п12дгтрисмствах' в установах' орган1зац!ях 9угу|вського району у 2022 Роц!
(ло::аеться).

2. 3атвер дити [{лан зв|рки даних особових карток гтризовник|в ;

в|йськовозобов'язаних, як| прац}о!оть (гтавнаготься) на п|дприсмствах' в

установах, орган|зац|ях 9угу|воького району з обл1ковими даъ1ими документ|в
9угу?вського районного територ|ального центру компдектувант1я та соц1ально]

п|дтримки !арк|всько] област| у 2022 рог11 (додасться).
3.3атвердити персональний склад ком|с|| з перев|рки стану в|йськового

обл1ку призоБник|в | в|йськовозобов'я3аг1их у м|ських, селищних радах, |1а

п1дгтрисмствах, в установах' оргатт|зац|ях 9угу|вського району у 2022 ротд1

(Аоласться).
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4. Рекомендувати {угу|вському районному територ1аль1]ому це11тру

комплектування та ооц1€|"льно1 ш|дтримки [арк|всько| област!
(Руслан }и1азовецький) довеоти розпоряд)кення до в|дома виконавчих ком|тет1в

м!ських, селищних рад, п|дприсмств, установ' орган|зац|й {угу|вського району,
як1 п1длягаготь перев1рш| стану в|йськового обл|ку призовник1в ;

в1йськовозобов'яза1]их у 2022 роц| та з якими т:еобх]дно провести зв|рку даъ|их

особових карто1{ призовник|в ! в|йськовозобов'язаних, ятк1 прац[о}оть

(навнатоться) на п|дттрисмствах, в установах, орган|зац|ях району з обл1ковими

даними документ|в {угу|вського районного територ|а'{ьного центру
комплектування та соц|ально] п1дтримки [арк|всько| област|.

5. Рекомендувати виконавчим ком1тетам Бовнансько|, 3м|!всько|,

9угу|всько| м]ських та Ёовопокровсько|, Р1алин|воько{, |{енен|зько|,

[.ттобо>кансько|, €таросалтт1всько|, 9каловсько| селищних рад, кер|тзгтикам

п|дприсмств, орган|зац|й та установ' розта1шованих на територ|! району,
орган|зувати роботу з г|итань ведення в|йськового обл1ку зг|дтто з вимогами
чинного законодавства }кра|ни та забезпечити як|сне та свосчасне виконання

11лагту проведення перев1рок стану в|йськового обл|ку призовник|в ;

в|йськовозобов'язаних у м|ст,1{их, оелищних радах, на гт|21шрисмствах' в

установах, орган|за;1|ях 9уту|вст,кого району у 2022 роц| та [1.тталту зв|рки /1а[1их

особових карток призовник|в | в1йськовозобов'язаних, як| прац!о}оть

(навиатоться) на п|дприсмствах' в установах' орган|зац|ях 9угу|вського району з

обл|ковими даними документ|в {угу?вського районного територ|ального

центру комплектування та соц1ально| п|дтримки )(арк1всько? област!

у 2022 Роц1.
6. Б1дд1лу оборонно| роботи, цив|льного захиоту та в3асмод11 з

правоохоронними органами районно| дер}кавт-1о] адм]тт|страц1| (йикола
-|{унников) про виконання розпорядх(ення |ттформувати голову райогтно|

дер)кавно| адм|н|страц|! до 22 грудня 2022 року через в|дд|л документального
з абезпечення та контр ол}о апарату районгто| дерэкавно| адм|н| стр ац||.

7.1{онтроль за виконанням розпорядх(ення покласти на

засту|!ника голови районно! державно| адм|н1страц|| 1{остянт:ина (

| олова райоплно| дерэкавно[
адм!н!страц!| [гор волков

пер1пого
1т1гта.



зАтввРджвно

Розпорядження голови

районно| дерх{авно] адм|н|страц1|

плАн
проведення перев{рок стану в1йськового обл!ку призовник!в 1

в!йськовозобов'я3аних у м|ських' селищних радах' на п!дприсмствах'
в установах' орган|зац|ях т{угу|вського району у 2022 рош!

ш
з/л

Ёазва
Р!А[, п|дприсм ств а' уста}!ови, 9Р!4цЁ з-|{!!

[ата
пепев1оки

1 2 3

\4алин|вська селищн а рада 01-31.0з.2022

1 с. (тара [нилиця 01-з1.0з.2о22

2. с. \4осьпанове 01-31 .0з.2022

Ёовопокровська селищна рада 0|-з0.04.2022

"'' в".д**а 01-з0.04.2022

4. смт Рсхар 0|-з0.04.2022

5. с. €тара |{окровка 01-з0.04.2022

6. с.1ернова 01-з0.04.2022

9катовоька селищна рада 01-31.05.2022

1. с. Базал||вка 01-31.05.2022

8. с. 1{оробочтсине 01-31.05.2022

9. с. }{еб'яхсе 01-31.05.2022

10. с. [8рченкове 01-з1.05.2022

11 с. 1ван|вка 01-з1.05'2022

12. с. [ракове 01-31.05.2022

Бовчанська м1сьт<а рада 01_31.0з'2022

13. Фкруг ]\! 1 (Б1локолодязький старостат) 01-31.03.2022

14. Фкруг .]\! 2 (Б|льчанський старостат) 01_31'0з'2022

15. Фкруг ]ф 3 (Буга|вський старостат) 01-31.0з'2022

16. Фкруг ]ф 4 (Барвар1вський старостат) 01-з 1 .0з '2022

17. Фкруг ]',{! 5 (Бовчансько-[ут1рсьтсий старостф 01-з1.0з'2022

18. Фкюуг ]'{! 6 (Болох|вський старостат) 01_31.0з.2022

19. Фкоуг .]\! 7 (1ван|вський старостат) 01-31.0з.2022

20. Фт<руг ]х] р 8 (Ёовоолександр!вський старостат) 01-31'0з.2022

2\ Фтсруг ]\ч 9 (Руб}кненський старостат) 01-31.0з.2022

22. Фкруг ш! 10 (€имин|вський старостат) 01_31.0з.2022

23. Фкруг ]\ч 11 (€тарицький старостат) 01-31.0з.2022

24. Фкруг ш 12 (}Фрченк|вський старостат) 01-31'0з'2022

[таросалт| вс ька сел ищц4 !зщ 01-31.0з.2022

3м1]воька м1ська рада 01-з0. 1.2022

25. с. Белит<а [ом|льтпа 01-30. 1.2022

26. с" 3адонецьке 01-з0. 1.2022

27. с. 3|дьт<и 01-30. 1.2о22

28. с' Б1рки 01-30. 1.2022

29. с. 1имченки 01-з0. \.2022

30. с. Борова 01-30. 1.2022
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31 с.9емрк1вка 01-30.11.2022

э /.. с. 1аран|вка 01-30.11.2022
.1
-)-). с. €околове 01-30.11.2022

€лобо>тсансь1{а селищна рада 01-з1.\0'2022

з4' с. 1|1елудьтс|вка 01-31.10.2022

з5. с. .[{иман 01-31.10.2022

з6. с. [ен||вка 01-31.10.2022

э|. с. Ёи>тсн|й Битпкин
|1ечен|зьт<а селищна рада 10-28.02.2022

38. с. Ёовий Бурлук \0-28.02.2022

39. с. Артем1вка 10-28.02.2022

40. с. \4аотове 10-28.02.2022

41 с' Боотпова 10-28.02.2022

42. кнп <1-{ентр

Ёовопокровсько|
област|

первинно|
селищно| ради

медико-сан1тарно1 допомоги))
9угу|вського району {арк|всько|

\0-28.02.2022

4з" кп (водА всхАРА)> Ёовопокровсько| селищно| ради 9угу|вського
району !арк1всько{ област|

10-28.02.2022

44. кп кР(Ф€БРБ1€ пл!ос) Ёовопокровсько1 селищно1 Ради
9угу|всьт<ого району {арк]всько| област1

10-28.02.2022

45. Б|дд|л осв|ти, культури' спорту та молод1 }{овопокровсько: селищно1
оали 9угу|вського оайону {арк|всько| област1

10-28.02.2022

46. кз <Ёохар|вський л1цей> Ёовопокровсько| селищно| Ради
9угу|воького району {арк|всько| област1

10-28.02.2022

47. кз кБведенський. л|цей> Ёовопокровсько| селищно| ради
9угу|вського району !,арк|всько| област|

10-28.02.2022

48. 1{з <Ёовопокровський л|цей> 1{овопокровсько| селищно| ради
9угу|вського району {арк|всько| област1

\0-28.02.2022

49. к3 к€таропокровсьт<ий л|цей> Ёовопокровсько| селищно| Ради
9угу|вського району [арк|всько| област|

10-28.02.2022

50. к3 к1ерн|вський л|цей> Ёовопокровсько| селигцно: ради
!{угу|вського гэайону {арк|всько| област1

1о-28.02.2022

51 к3 кБсхар|вський заклад дотпк|льно| осв|ти (ясла-садок)>
Ёовопокровоько| селищно| ради 9угу|вського району !,арк1всько|
област1

\0-28.02.2022

52. дотпк1льно| осв1ти (ясла-салок)>
9угу|воького району !арк1всько|

кз кЁовопокровоький заклад
|1овопокровсько| селищно| ради
област|

\0-28.02.2022

53. |нклтозивно-ресурсний центр)
ради 9угу|вського району !арк1всько|

ку кЁовопокровський
[{овопокровсько| селищно|
област|

\0-28.02.2022

54. Ф|нансовий в|дд|л 9тсаловсько| селищно| ради 9угу|вського району
!,аок|всько| област|

01_з1.0з.2022

55. Б|дд|л осв|ти, культури | спорту 9каловсько| селищно[ Ради
!{угу{вського району {,арк|всько| област|

01-з1.0з'2о22

56. (3 кБазал||вський лт|цей> 9каловсько| селищно| ради 9угу|вського
району )(арк|всько| област1

01-31.0з.2022

57. кз <[ра!с|воький л|цей>> 9каловсько{ селищно| ради 9угу|вського
оайону )(арк|всько| област|

01-31.03.2022

58. кз <1ван|вський л|цей>> {{катовсько| селищно| ради 9угу|вського
оайону {аок1всько| област|

01-31.0з.2022

59. ради 01-31.0з.2022



,.)

-)

60. кз <<|еб'язький л|цей> 9каловсько| селищно| ради 9угу|вського

району {арк|всько| област|

01-31'0з.2022

61 1{3 <9каловський л1цей> 9каловсько| селищно| ради 9угу|вського
району [арт<1всько] област|

01-31.0з.2022

62. кз <1{оробонкинський
9каловсько| селищно| ради

заклад до1пк1льно1
9угу|вського району

осв1ти к€онечко>
{арк|всько] област|

01_31.0з'2022

63. (3 <9каловський заклад доптк|льно| осв|ти <Беселка>> 9каловоько|
селип{но| ради {угу|вського району {,арк|всько| област|

01-31.0з.2022

64. кз к{]ентр позатпк|льно| осв|ти> 9каловсько| селищно|
9угу|вського району {арк|всько| област1

Ради 01-31.0з'2022

65. (|{ к9кацовське жву - 20|з> 0\-з0.04.2022

66. кп <[{ентр первинно| медико-сан1тарно| допомоги)> 9каловсько]
селитцно| ради 9угу]вського району {арк1всько| област|

0\-з0.04.2022

61. Б1дд|л осв1ти, культури' спорту та молод| \4алин|всько| селищно|
оади 9угу|вського району {арк1всько| област1

01-з0'04'2о22

68. 1{|{ <\{алин|вт<а> 01-з0.04.2022

69. кнп кйалин|вська амбулатор|я
допомоги)> йалин|всько| селищно|
)(арк|всько| област!

первинно| медико-сан1тарно|

ради 9угу|вського району

01-з0.04.2022

70. (3 <йалин|вський опорний л|цей ]ф 1) &1алин|всько| селищно| рали
9угу]вського району {арк|всько| област1

01-з0.04.2022

71 кз к\4алин1вський л1цей м 2>> йалин|всько| селищнот ради
9угу|вського району )(арк|всько| област|

0\-30.04.2022

72. кз <йосьпан]вський л1цей> \4алигт|всько| селищно| Ради
9угу]вського району {,арк|всько| област1

01-з0.04.2022

-1/э. кз <€тарогнилицЁкий л1цей> йалин1всько| селищно[ Ради
9угу|вського райогту {арк1всько] област|

0|-з0.04.2022

74. кз к1-{ентр 1(ультури та дозв|лля> йалин1всько| селищно| ради
9угу|вського району !,арк|всько| област|

01-31.05.2022

75. 1{омунальний
йалин1всько|
област|

}тав.тацьний заклад <[{ентр

селищно{ ради {угу|вського
поза1пк1льно1 осв1ти))

району !,арк1всько|
01-31.05.2022

76. ?овариство з обме>:<еното в|дпов1дальн|стто <йалин|вський
склозавод)

01-31.05.2022

77. |овариство з обме:кеното в|дпов!дальн1стто <Б1корм> 01-31.05.2022

78. |1риватне акц|онерне товариство к1(65 & €о> 01-31.05.2022
79. <1111|Б1е€ [{родактшн) тов 01-з1.о5.2022

80. 1овариство з обме>тсеното в|дпов|дальн|стто <<{арк1вський л|керо-

гоо]лча;тий завод - ||лтос>

0|-з0.06.2022

81 ? о вариство з обмех<ено}о в1 дпов!датьн|стто <_[{|тсеро-гор1лнаний завод
к|{РА}}4\4>

0|-з0.06.2022

82. Агроф|ома кЁад|я> 1овариство з обмехсеното в|дпов1дш1ьн1ст}о 0|-з0.06.2022
83. Фермеоське господарство кАруя<ба> 01-з0.06.2022

84. €1льськогосподарське товариство з обмех<еното в|дпов|даттьн|стто

<\4аяк>

0|-з0.06.2022

85. 01-з0.о6.2022

86. Фермерське господарство <\4еркур|й [1€> 01-з0.06.2022

87. €1льськогосподарський кооператив <Б|тязь > 0|-з0.06.2022

88. Агро с|;|рма <"|1ебе>тсан ська ) товариство з обмехсеното в|дпов|дальн|стто 01-30.06.2022

89. .|{ер:кавне п1дприсмство <}1овопокровсь1(ий 10(|1 > 0\-29.07.2022

90. 1овариотво з обме>тсеното в|дпов1дальн|ст}о (новопокровка) 01-29.07.2022

91 с','..о''сподарсь1(е товариство з обмея<еного в1дпов|дальн|стто 0\-29.07.2022
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(колос 2000)
92. |{убл|чне акц1онерне товариство <Агрокомб1нат к€лобо>канський>> 0|-з0.08.2022

93. Ф|л|я <1еплоелектроцентраль) товариство з обмея<ено}о

в|дпов1дальн|стто кАБ Ёафтогазовидобувна компан1я>

0\-з0.08.2022

94. 1{омунальгт ий заклад к [{атр| от > 0|-з0'08.2022

95. 11риватне акц|онерне товариство <9угу|вський Агротехсерв1с) 01'-з0.о8.2022

96, [овариство з обмеженото в1дпов1дальн|стто <|{риватне

с|льськогосподарське п1дприсмство к1{оробчанське>>

0|-з0'08.2022

97. (омунальне не1(омерц1йне п|дприемство <9угу|вська центральна
л|карня |м. \4.1. 1{ононенка> 9угу|всько| м1сько| ради {арк|всько|
област|

0|-з0.08.2022

98. [овариство з обмехсено}о в1дпов|дальн1стго <Агроф|рма <1ван|вський

-|{ан>

0|-з0.08.2022

99. ?овариство з додатково[о в|дпов|дальн]стто Агроф1рма к[ракове> 0\-з0.09.2022

1 00. |{рА1 кБовчанський ол|йноекстракц1йний завод>> 0|-з0.04.2022
101 [ФБ <Бовчанський комб|нат хл|бопродукт|в> о|-з0.04.2022
102. |{оА1 <Бовчанський агрегатний завод> 0|-з0.04.2022
10з. .[ер>кавне п|дприсмотво <Бовчанське л|сове господарство)) 0|-з0.04.2022
104. 1{Ё|1 кБовчанська центральна районна л1карня> 01-31.05.2022

105. 1{|1 кБовчанський центр первинно| медико-оанттарно| допомоги) 01-з1.05.2022

1 06. Бовчанська районна л|карня дер>т<авно| ветеринарно| медицини 01-з1.05'2022

107. Бовчанське п1дприсмство теплових мере)к 01-з1.05.2022

1 08. Бовчанський районний су д о|зо'06.2022
09 тов Бп <Бовчанськ агоо1пляхбуд> 01-31.07.2022

110. ([[ кБовчанськ) 01-31.08.2022

111 (|{ <Б1льчанський комб|нат комуна]1ьних п1дприсмств) 01-31.08.2022
112. Ф1л|я Ат <{ер;т<ав:та продовольчо-зернова корпораш|я }кра!ни

кБ|лот<олодязький елеватор ))
01-з0.09.2022

1 13. кзоз кБовчаглський шледичний коледж> 01-з0.09.2022

114. Бовчанський фаховий колед>тс хнтусг 01-з0.09.2022
1 15. кнп <€таросалт|вський центр первинно| медико-сан|тарно|

допомоги €таросалт|всько] селищно| ради
0|-з0'09'2022

6 Б1дд1л осв|ти Бов.тансько| м!сько| ради 01-31.1,0.2022

7 Бовчанськ ий в|ддтл благоустрото м|ста 01-з1'|0.2022
8 |ФБ к1оайгон Фаом!нг [арк|в> 01-31.\0.2022
9 |{€|1<1сток> 01-з1.\0.2022

120. 1{омунальне некомерц|йне п1дприсмство <Фбласний туберкульозний
саглатор|й <3анки>

\0-28.02.2022

121 1{омунальне некомерц|йне п1дприсмство <9бла сний ту б еркульозний
санатор|й кБолодимирський >

\0-28.02.2022

\22. (омунальне некомерц|йне п1дприсмство <Фбла сний ту б еркульозний
санатоо1й к||1аоовка>

10-28.02.2022

|2з. {[| к3м1|вське л1сове господарство) 10-28.о2.2022

\24. |{|1 к3м||в-серв|с> 10-28.02.2022

125. 3м1|вський районний суд \0-28.02.2022

\26. Фермерське господарство,<3м||вське) \0-28.02.2022

127. 1{омунатьне некомерш|йне
венеролог|чний диспансер }\р

п|дприсмство
2>>

<<Фбласний тшк|рно- 10-з1.оз.2022

1 28. 1{омунальне некош!ерц|йне п|дприемство <3м||вська центральна
оайонна л1каоня)

|0-з]'.03.2022

\29 |(омунальне ;{екомерц1 йне п|дприсмство к3м||вський районний центр
первинно| медико-сан1тарно| Аопомоги >)

|0-з1.'оз.2022
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1 30. 19Б к€-1рано) 01-31.03.2022

!з1 тов (Апк )/кра|:та> 01-з|.0з.2022

1з2. пАт тм <3м1|вська овочева фабрика> 01-31'0з.2022

133. 3 м||вський прос0ес!йний енергет ичний л|цей 0|-з0.04.2022

1з4. (|1 <1{омуна.]1ьник) 01-30.04.2022

135. |ФБ Агро4;|рма 1м. [агар|на 01-3] .01.2022

\з6. |{рА1 к3авод (влокс) 01-з0.08.2022

1з7. 1ФБ <3авод <Рнергст!л> 01-з0.08.2022

1 з8. [1А1 к3авод йаяк>> 0|-з0.08.2022

1 39. 1{омунальне некомерц1йне п|дприемство <3м1|вський гер|атринний
панс|онат>>

01-з1 .07.2022

140. Ф!л1я <3м1]вський райавтодор> доч1рнього п1дпри€мства
<{арк|вський облавтодор> в|дкритого акц|онерного товариства
<{ер>т<авна акц1онерна компан|я> автомоб|льн1 дороги укра1ни)

01-з1 .о7.2022

141 |1А1 <!,арк1вгаз> 01-31.09.2022

142. 1ФБ к3м1|вська паперова фабрика> 01-31.09.2022

14з. Фермерське господарство кАльянс>> 14.04.2022

144. Фермерське господарство к€олв]> 15.04.2022

145, Фермерське господарство к[{олька й.\{.> о1-зо.06.2022

146. Фермерське господарство <<_[аврик {Ф.Б.> 01-з0.06.2022

147. Феомерське господарство |[1тефана Б.Ф. 01-31 .07.2022

148. Фермерське господарство <€трогого о.Ф.) 01-з1 .07.2022

149. |ФБ к€аттпо|нт ]/кра]гта> 01-31.09.2022

1 50. [1А1 кАосл|дний електромонтажний завод)) 01_з1'08.2022

151 1ФБ к€ан о!л> 01-31.09.2022

152. ]9Б <3м1|вський маплинобуд|вний завод) 01-з0. \0.2022

1 53. |{[{ <3м1|вський матпинобуд1вний завод) 01-30.10.2022

\54. .(ерх<авна досл|дна станц1я птах|вництва Ё{ац|онально| академ1|

агоаоних наук }кра|ни
0|-зо.|0.2022

1 55. А|] кАосл|дне господаротво <Борки> 01-30.10.2022

1 56. дп <€крипа|воьке навчсштьь1о-досл|дне господарство хнАу
1м. Б.Б. [окучасва>

01-30.10.2022

157. сФг <Фвв1к) 01-31.11,.2022

1 58" (омунальне некомеРц|йне п1дприсмство к€лобох<анська м|ська
л|карня>

01-31.\1.2022

1 59. 1{омунальне не1(омерц|йгте п1дприсмство <Фбласний
протитуберкульоз}{ий диспаттсер }хгэ 3 >

01-31.11.2022

60 1ФБ <Агоодао) 01-31.1 .2022

61 ]ФБ <<3м!|в-агро) 01-31.1 .2022

62 [{[{ <Рустам-(> 01-31.1 .2022

6з €Ф[ <[ельта> 01-31.1 .2022

64 1{[{ <3м||вський ремонтний енергомехан|чний завод)) 01-з1.1 .2022

65 [|А1 <1-{ентренерго ) 3м||вська ]Б€ 01-31.1 .2022

66 Б|дд]л осв1ти 3м1|всько| м|сько| ради 01-31.1 .2022

61 1овариство з обме>т<еното в1дпов1дальн|стто <|1ечен|зьке) 10-з]'.0з.2022

Б|дд|л осв!ти, |(ультури' молод| та спорту |1ечен|зько| селищно| ради
9угу|вського району [арк|всько| област|

\0-28.02.2022

1 68. 1{3 <|1ечен|зький л1цей 1м. [. €емирадського)) |1ечен|зько| селищно|

юади 9угу|вського району {арк|всько| облаот1

0|-з0.04.2022

1 69. 1{3 <[1ечетт1зь:са дюс1ш) |1ечен1зько| селищно| ради {угу|вського
райогту {, арк]всько! област|

0!-з0.04.2022

110. |{риватне п|дприсмство к|1ечен|зька (;ерма> 01-31.05.2022
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п1 Феомерське господарство <Фортуна) 01-31.05.2022

172. кп <!>т<ерело>> ||ечен|зько| селищно| ради 9угу|вського району
{арк|всько| област|

01-31.05.2022

17з. Ф|зична особа п|дприсмець <3агоруйко Бадим \{иколайович> 01-31.05.2022

114. |1риватне акц1онерне товариство <|{ечен|зьке рибоводне
госполаоство)

01-3}.05.2022

17 5. |1ечен|зька дер}кавна л|карня ветеринарно| медицини 01-з0'06.2022

176. кп кАква> |[ечегл|зько| селищно| Ради 9угу|вського району
{,арк|всько| област|

01-31 .07.2022

177 . 1овариство з обме>кеното в1дпов|дальн|стто кАгрома> 01-31 .07.2022

п8. 1овариство з обмех<еното в|дпов{дальн|стто <Агромарт> 0]-31 .07.2022

\79. (3 к\4арт|воький л1цей> [{ечен1зько| селищно\ ради 9угу|вського
райотту {,арк|всько| облаот|

01-30.07.2022

1 80. |овариство з обме>г<еното в|дпов1дальн|стто <Артем|вськ| 3ор|> 01-31.08.2022

181 1{3 кАртем|вський л1цей> [{ечен]зько| селищно{ ради
району {,аок|всько| област1

9угу|вського 01-31.08.2022

\82. Фермерське господарство <Аграрна €лобода> 01-31.08.2022

1 83. Фермерське господарство <|1ром1нь > 01-31.08.2022

1 84. кз <Ё{овобурлуцька г|мназ|я> [1ечен1зько| селищно| Ради
9угу|вського району {арк|всько| област|

о|з0.09.2022

1 85. 1овариство з обме>кеното в|дпов1дальн|стто кАгро ф1рма <[|1анс > 01-30.09.2022

1 86. Фермерське господарство <[ай> 0|-з0.09.2022
187. |[риватне акц|онерне товариство кФ|нпроф1ль> 0|-з0.09.2022
1 88. 1оваоиство з обме>т<еного в|дпов|дальн1стто <€вятобор> 01-311о.2022
1 89. 1овариство з обме>т<еното в1дпов1дальн|стто <|уговик> 01-з1.10'2022
1 90. 1овариство з обме>тсегтото в|дпов]дальн|стто <€ектор пл}ос) 01-з1.10.2022

191 Аоч!рнс п|дприсмство <Флландерс 1нвест> 01-31.1,0.2022

192. (Ё|{ к1]ентр первинно| медико_сан|тарно| допомоги> |1ечен|зько|

селттщтто] ради 9угу|вського району {арк1всько| област|
01-з0. ||.2022

19з. ку <[{ечен|зький будинок культури) |1ечен|зько| селищно| ради
!1угу|всьт<ого оайону {арк|всько| област|

01-30.11.2022

194. 1овариство з обме>кеного в|дпов1дальн1стго <Берест> 01-30. \\.2022
1 95. 1{3 к(расзнавчий музей |м. ?. €ул|ми> |1ечен1зько| селищно| ради

9угу|вського райотту {арк1всько] област|

01-30.11.2022

[оловний спец!ал!ст в!дд[лу
оборонно| роботи' цив!льного захисту
та в3асмод!| з правоохоронними
органами район}!от дер}кавно1
адм!н!страц11 Андр1й чшРвАт}ок



зАтввРджвно

Розпорядження голови

районно| дер)кавно| адм|н|страц|?

плАн
зв1рки даних особових карток призовник!в ! в!йськовозобов'язаних, як!
прац!о}оть (навнатоться) на п1дприсмствах' в установах та орган1зац!ях

9угу|вського району з обл!ковими даними документ!в 9угу!вського
районного територ!ального центру комплектування та соц|ально|

п!дтримки )(арк!всько| област! у 2022 Роц!

,15

ш
з|л

}{азва
п1дпрпдсмства' уста}!ови' орган!зац|!

[ата
зв!пки

| 2 3

йалин1вська селищн а рада 10-28.02.2022

1 с. €тара[нилиця \0-28.02.2022

2. с. \4осьпанове \0-28.02.2022

Ёовопокровська селищна рада 01-31.0з.2022

з. смт Бведенка 01-31.0з.2022

4. смт Бсхар 01-31'0з.2022

5. о. €таюа 11окоовка 01-31.0з'2022

6. с.[ернова 01-31'0з.2022
9каловська селищна рада 01-з0.04.2022

7. с. Базал||вка 0|-з0.04.2022

8. с. 1{оробочкине 0|-з0.04.2022
9. с. _|{еб'яхсе 0|-з0.04.2о22
10. с. }Фоченкове 0|-з0.04.2022

11 с. {ван]вка 01-з0.04.2022

1,2. с. [оакове 01-з0'04.2022
Бовчанська м|ська рада \0-28.02.2022

13. Фкруг ]\р 1 (Б|локолодязький старостат) 10-28.02.2022

14. Фкруг лъ 2 (3!льчанський старостат) \0-28.02.2022
1(\). Фкруг ш1: 3 (Буга]вський старостат) 10-28.02.2022

16. Фкруг ш 4 ( Барвар1вський старостат) 10-28.02.2022

17. Фкюуг ]ф 5 (Бовчансько-{ут|рський старостат) 10-28.02.2022

18. Фкруг л9 6 (3олох!вський старостат) \0-28.02.2022

19. Фкруг.]ф 7 (|ван1вський старостат) 10-28.02.2022

20. Фт<руг .}\ч 8 (Ёовоо'1ександр|всьт<ий старостат) \0-28.02.2022

21 Фкруг ]\э 9 (Руб1х<ненсьтсий старостат) 1о-28.02.2022

22. Фкюуг л9 10 (€имин|вський старостат) 10-28.02.2022

1_). Фкруг ]ф 11 (€тарицький старостат) 10-28.02.2022

24, Фкоуг ш 12 (}Фрченк1вський старостат) \0-28.02.2022

с т1вська селиш]на 10-28.02.2022

3м||вська м|ська рада 01-30.11.2022

25. с. Белика [ом|льтпа 01-30.1.1.2022

26. с. 3адонецьке 01-30.\1.2022
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21. с.31дьки 01-30.11.2022

28. с. Б|рки 01-30.11.2022

29. с. 1имчент<и 01-30. \\.2022

з0. с. Бооова 01-з0.11'.2022

31 с. 11емух<|вка 01-30.11.2022

32. с. [аратт|вка 01-30.|\.2022

)). с. €околове 01-з0.||.2022

€лобох<анська селищна рада 01-31.\0.2022

з4. с. 11]елудьт<|вка 01-з1.10.2022

35. с. -[{иман 01-31 .10.2022

з6. с. [ет:||вка 01-31.10.2022
1-э |.. с. Ёи>тсн|й Битшт<ин 01-31"10.2022

|1ечен|зька селищна рада 10-28.02.2022

38. с. Ё{овий Бурлук \0-28.02.2422

з9. с. Артем|вка \0-28.02.2022

40. с. \4артове \0-28.02.2022

41 с. Борщова \0-28.02.2022

42. кнп <!{ентр
Ёовопокровсько|
област1

первинно1
се"ттищно| ради

медико-сан|тарно| допомоги)
9угу|вського району !,арк|всько|

10-28.02.2022

А1+э" кп (водА всхАРА)> Ёовопокровсько| селитцно| ради 9угу]вського
оайону {аок1всько| област|

\0-28.02.2022

44. кп кЁ{{Ф€РРБ|€ пл}ос> Ёовопокровсько| селищно| ради
9угу|вського району !арк|всько| област|

\0-28.02.2022

45. Б1дд1л осв1ти, культури' спорту та молод1 Ёовопокровсько| селищно|

ради 9угу|вського району [арк1всьт<о| област|
\0-28.02.2022

46. кз <Бсхар1вський л1цей> Ё{овопокровоько| селищно1 ради
9угу|вського райотту {арк|всько| област|

\0-28.02.2022

47. кз <Бведенський л1цей> }{овопокровсько| селищно1 ради
!1угу|вського району {арк|всьт<о| област1

10-28.02.2022

48. к3 кЁовопокровський л1цей> Ёовопокровсько| селищно[ ради
!{угу|вського райогту {,арк|всько| област1

1о-28.02.2022

49. кз <€таропокровсь;<ий л]цей> Ёовопокровсько| селищно| ради
9угу]вського оайону !,арк|всько| област1

\0-28.02.2022

50. кз <1ерт+|вський л!цей> Ёовопокровсько| селищно| ради
9угу|воького району {артс|воько| област|

\0-28.02.2022

51 кз <Бсхар1вський заклад дотпк|льно| осв|ти (ясла-садок)>
1{овопокровсьт<о| селищно| ради 9угу|воького району [арк1всько|
област|

10-28.02.2022

52. кз <11овопокровський заклад
Ёовопокровсько| селищно| ради
област1

дотпк|льно| осв|ти (ясла-садок)>
9угу|воького району !арк1всько|

\0-28.02.2022

53. ку <Ёовопокровський
Ёовопокровсько| селищно|
област]

|нклтозивно-ресурсний центр)
9угу|вського району {арк1всько|Ради

\0-28.02.2022

54. Ф|нансовий в1дд|л 9каловсько| селищно| ради 9угу!вського району
}арк|всько| област|

01-31.0з.2022

55" Б|дд]л осв1ти, культури | спорту 9катовсько| оелищно| Ради
9угу|вського району [арк1всько| област|

01-31.0з.2022

56. 1{3 кБазал||вський л]цей> 9каловсько| селищно| ради 9угу1вського 01-3 1 .0з .2022



]
-)

селищно| ради 9угу|вського57.
01-31.0з.2022

58. \] ((1ван1вськии л1цей)) [].каловсько| селищно1 ради {угу!вського
району [арк!всько| област|

01_3 1 .0з '2022

59.
01-31.0з.2022

60.
01-31'0з.2022

61 1\'', ((_1к.{.|10вськии л|цеи)) чкаловсько: селищно| ради 9угу!вського
району [арк1всько| област|

01-з1.0з.2022

62. 1\] (\(,р000чкинсь1(ии заклад дотшк1льно| осв1ти <<€онечко>>
9каловсько| селищьто| ради 9угу|вського пайону {япк{рскттг:!. п6пя.-{

01-31.03.2022

63. <Беселка>> 9каловсько]
'п| п6поо-]

1\] ((*1к.].]!()вськии заклад до1пк1льно1 осв|ти
селищно| ради чугу|вського пайону {яптг!рс.

01-31'0з'2022

64. тг
01-31.0з.2022

б5.

9каловсько|

1\|| \\-1к.]]101]ське,/кг,у - 20 \3>>

селищно| ради 9угу|вського па й отту {я т.ттг| р г. -п'] а6 *- ^_]

01-31.0з.2022
66"

01-з1.0з'2022

67.
селищно101дд\!1 !'с1]|1и. культури' спорту та молод1 \4алин]всько|

рщи 5угу|вського району [арк|всько| област1
1{[1 <\4алин1вка>

01-31.0з"2022

68
01-31.0з.2022

69. первинно1 медико-сан|тарно|
ради 9угу!вського району

01-31.03.2022

70. 1\] \\1у|4.].1[1п1бськии 0110рнии л1цеи л9 1) Р1алин|воько| селищно| ради
]{угу|чс_ького району {арк{всько| област|тго ..} / '

01-3|.0з.2022

71 |\] \\1у1.]]1ин1вськии л1цеи л9 2>> йалин1всько| селищно| ради
]угу|вського району {арк]всько| област|

01-31.0з.2022

72.
ради 01-з1.0з.2022

7з
01-31.0з'2022

74 1у1@1(1п1б9ьк111и д0111к1льнии
йалин]всько| селищно1 ради
област{

навча_гтьний заклад
9угу|вського району

(ясла-садок)
{арк1всько|

01-з 1 .0з.2022

75. селищно| ради 01_3 1 .0з.2022

76. 1\01у1у н{4]1ьг1ии

\4алин|всько|
област1

навчальнии заклад к!_{ентр
селищно| Ради 9угу|вського

поза1пк1льно1 осв1ти))

району )(арк1всько| 01-з0.04.2022

11 10б.1Рд91Б0 з о0ме)1(ено1о в1дпов1дальн|стто <йалин1вський
склозавод)

0\-з0.04.2022

78.

л1керо-

0|-з0.04.2022
79.

01-3 1 .05 .2022
80.

01-з1.05.2022
81

01-з1.05.2022

82. 1 0б4Р149 1 |]0 3 00ме}1(ено}о в1дпов1дальн1ст}о к"|{1керо_го р|ляаний заводк[РАйй> 01-з0.06.2022
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8з. Агроф!рма <<Ёад|я> товариство з обштеженото в|дпов|дальн|стто 0|-з0.06.2022

84. Фермерське господарство <Ару>тсба> 0|-з0.06.2022

85. €|льськогосподарське
<\4аяк>

товариство з обме>тсеното в1дпов1дальн|стто 0|-з0'06.2022

86. Агроф|рма <Базал||вський колос) товариство з обмех<ено}о

в!дпов|дальн{стю

0|-з0.06'2022

87. Феомерське гос|тодарство <\4еркур|й [1€ > 01-з0.06.2022

88. €|льськогосподарський кооператив <Б]тязь> 01-29.01.2022

89. Агро ф 1 рм а <-[1ебе>канська ) товариство з обме>кеното

в|дпов|дальн|стто

о\-29'01.2022

90. Аер>т<авне п|дприсмство <Ёовопокровський 10(|{ > 0\-29.07.2022

91 | овариство з обме>тсеното в|дпов|дальн1стто кЁовопокровка) 0\-29.07.2022

92. €|льськогосподарське товариство з обмея<ено}о в|дпов{дальн|стто

<1{олос 2000)
0\-29.07.2022

9з. 1ФБ <Радомир Агро> 01-31.08.2022

94. [1убл|чне акц1онерне товариство кАгрокомб|нат <€лобо>тсанський>> 01-31.08.2022

95. Ф1л1я к1еплоелектроцентраль) товариство з обме>кено!о

в|дпов|дальтл|отго к[Б Ёафтогазовидобувна компан|я>
01-31.08.2022

96. 1{омуналььтий заклад <[1атр|от > 0|-з0.09.2022
97. |1риватне акц|онерне товариство <9угу|вський Агротехсерв1с) 0|-з0'09.2022
98. ]овариство з обме>т<еттото в|дпов|дальн| стго <Агро ф |рма Рсп|на> 0|-з0'09.2022
99. [овариство з обмея<еното в|дпов1дальн|стто <|{риватне

с|льськогосподарське п|дприемство к1{оробчанське >>

0|-з0'09.2022

1 00. {{омунальне некомерц|йне п1дприсмство к9угу|вська центральна
л1карня 1м. \4.1. 1{ононенка> 9угу|воько| м|сько| рали !арк|всько|
област1

0|-з0.09.2о22

101 |1риватне ат<ц|онерне товариство <\4осьпан|вське> 0|-з0.09.2022
102. [овариство з обме>кеного в|дпов|дальн|стто <Агроф|рма <1ван!вський

,11ан>

01-з0'09'2022

103. 1овариство з додатковото в!дпов1дальн1ст:о Агроф1рма
<[ракове>

01-31.0з.2022

04 |{рА1 <Бовчансьтсий ол|йттоекстракц|йний завод> 01-31.0з.2022

05 18Б <Бовчанський комб|нат хл1бопродукт|в> 01-31'0з.2022
06 |1рА? кБовчанський агрегатний завод>> 01-3 1 .0з.2022
о7 {ер>т<авне п1дприсмство <Бовчаноьке л|сове господарство) 01-з0.04.2022

08 (Ё[{ <Бовчанська центральна районна л|карня> 0|-з0.04.2022
109 1{[{ <|{етттр перви}1}!о! медико_сан|тарно| допомоги> Бовчанського

юайону

01-з0.04.2022

0 Бовчанська районна л1карня дерхсавно| ветеринарно| медицини 0\-30.04.2022

1 Бовчанське п1дприсмство теплових мереж 01-31.05.2022
1 Бов.танський районгт ий су д 0\-30.06.2022
.
') тов Бп кБовчанськ агро11]ляхбуд> 01-3 .07.2022

4 1{[{ кБовчанськ) 01-з 'о7.2022
5 1{[{ <Б|льчанський комб|нат комунальних п|дприсмств)) 01-3 .08.2022

1 16. 01-31.08.2022

117 . кзоз <Бовчанський медичний колед>тс> 01-31.08.2022

1 18. Бовчанський фахов:тй колед:к хнтусг 0\-з0.09.2022

1 19. кнп <€таросалт|вський центр первинно| медико-сан|тарно|

допомоги )
01-з0.09.2022



120. Бовчанський в|дд|л благоустрото м|ста 01-з0'09.2022

121 1ФБ к1райгон Фарм|нг {,арк!в>> 01'-з0.09.2022

122. [1€[[ <1сток> 10-28.02.2022

12з. 1{омунальне некомерц]йне п1дприемство <Фбласний туберкульозний
саттатор|й <3анки>

1.0-28.02.2022

\24. 1{омунальне некомерц|йгте п!дприсмство
санатор|й <Болодимирс ький >

<<Ф б ласний туб еркуль озний 10-28.02.2022

125. 1{омунальне некомерц|йне п1дприемство <Фбласний туберкульозний
санатоо|й <11}аоовка>

\0-28.02.2022

126. |[{ к3м1|вське л1сове господарство) 0-28.02.2022

127. ([1 к3м||в-серв1с> 0-28.02.2022

\28. 3м1|вський районний суд 0-28.о2.2022

129. Фермерське господарство к3м||вське) 0-28.02.2022

1 з0. }{омунальне некомерц|йне п!дприсмство
венеролог1чний диспансер л9 2)

<<Фбласний тпк|рно- 10-28.02.2022

131 1{омунальне некомерц|йне п1дприсмство <3м1|вська центральна
районна л|каргтя>

10-28.02.2422

1з2. 1{омунальне некомерш|йне п|дприсмство <3м|]вський районний
центр первинно| медико-сан1тарно| допомоги)

01-з1.0з.2022

1э ). 1ФБ к[-?ранс) 0 -з1.0з.2022

|з4 ' 1ФБ кА|{( }кра]на> 0 -3]1.0з'2022

13 5. пАт тм к3м||вська овочева фабрика> 0 -з]'.0з.2022

1з6. 3м||вський профес1йний енергетичний л|цей 0 -з\.0з.2022
|з1. (|{ к1{омуна.т]ьни1() 0 -з]1'07.2022

13 8. ]ФБ Агроф|рма |м' [агар|т-та 0 -з1"01.2022

1з9. |1рА1<3авод кР.[Ф(€> 0 -з\.01.2022

140. [ФБ к3авод <Бнергст|л> 0 -з1'.07.2022

\4\ [1А1 <3авод йаяк> 0 -з0.06.2022

142. 1{омунальне некомерц|йне п|дприсмство <3м1|вський гер|атринний
панс|онат>

01,-з0'06.2022

|4з. Ф1л1я <3м1|вський райавтодор> дон|рнього п1дприемства
<{арк|вський облавтодор> в1дкритого акц1онерного товариства
<{ержавна акц|онергта компан|я> Автомоб|льн| дороги ущр9тни)

01-31.08.2022

144. [1А1 <{,арк1вгаз> 01-31.08.2022
145. ]@Б к3м1]вська папеоова фабоика> 0\-30.04.2022
\46. Феомеоське господарство кАльянс > 0\-з0.04.2022
147, Ферштерське господарство <€олв|> 01-3 1 .05.2022

148. Фермерське господарство <|1олька й.]!1. > 01-31.05'2о22

149. Фермеоське господарство <-|{аврик }Ф.Б.> 01'-з0.06'2022

1 50. Фермеоське гооподарство |[1тефагта Б.Ф.> 0|-з0.06.2022
151 Фермеоське господарство <€трогого о.Ф.) 01-31.08.2022

152. 1ФБ <€анпо|нт }кра1на> 01-31.08.2022

1 53. [|А1 <{осл|дний еле1<тромонтая<ний завод) 01-з1.08.2022

15,+. [ФБ <€ан о|л> 01-з1.08'2022

1 55. 1ФБ <3м1|всьт<ий магшинобуд|вний завод) 01-31.08.2022

1 56. [{[[ <3м1|вський матпинобуд1вний завод) 01-31.08.2022

157, {ер>т<авна досл|дгта станц|я птах1вництва Ё{ац|онально1 академт]

аг!]арних гтаук }кра|гти
0[-31.08.2022

1 58. [[{ к{осл|дне господарство <Борки> 01-31.10.2022

1 59. {[1 к€крипа|вське нав{{ально-досл1дне госполарство [ЁА} 1м. Б.Б. 01-30.1\.2022



6

!окувасва>

1 60. сФг (Рвв1к) 01-31.1,0.2022

161 01-31.10.2022

162. 1{омунальне некомерш|йне п|дприсмство <<Фбласний

протитуберкульозний диспансер л9 3 )
01-30. \\.2022

16з. 1ФБ <Агродар) 01-30.|\.2022

\64. 1ФБ <3м1!в-агро) 01-30.11.2022

1 65 [{[{ кРустапл-1{> 01-30.11.2022

166. €Ф[ <[ельта> 01-30.1\.2022

167. 1{|{ <3м||вський ремонтний енергомехан|чний завод) 01-з 1 . |0.2022

1 68. |{А1 <!_{ентренерго ) 3м||вська ]Ё€ 01-30.|\.2022
169. Б|дд1л осв]ти 3м||всь:<о| м|сько| радгт \0-28.02.2022

170 1овариство з обме>т<еното в]дпов|дальн|стто к[[ечен|зьке) \о-28.02.2022

171 Б|дд|л осв1ти, культури' молод1 та спорту |1ечен1зько| селищно: ради
9угу|вського райогту !,арк|всько| област|

01-31'0з.2022

112. 1{3 к|{е.тен|зький л1цей 1м. [" [емирадського) |1ечен|зько| селигцно[

оади 9угу|вського району !арк|всько| област|
01-з1.0з.2022

\13. }(3 к|1ече;т|зька д}ос1ш) |{ечен|зько] селищно1 ради 9угу|вського
оайону {аюк1всько| област|

01'-з0.04.2022

114. |{риватне п|дприсмство <<|1ечен|зька ферма> 0|-з0'04.2022
175. Фермерське господарство <Фортуна) 0|-з0'04.2022
\7 6. кп к{>тсерело>> [1ечен|зько| селищно| ради 9угу|вського району

!,арк1всько| област1

0\-30.04.2022

\77. Ф|зична особа п|дприсмець <3агоруйко Бадим \4иколайович> 01,-з0.04'2022

1 78. |1риватне акц|онерне товариство <|1ечен|зьке рибоводне
господаоство)

01-31.05.2022

179. [{3 <|1ечен|зький заклад дотпк|льно| осв|ти (ясла - садок) }хгэ 1)
|1ечен |зько| селищно\ ради 9угу]вського району )(арк|всько{ област|

01-31.05.2022

1 80. 1(3 <[1ечегт|зький заклад дотшк|льно| осв|ти (ясла - оадок) ]\ъ 2)
|1ечег:|зько| селищно{ ради 9угу|вського району [арк1всько] област|

01-31.05.2022

181 01-з 1 .о5.2022

182. |1ечен|зька дерх(авна л1карня ветеринарно| медицини 01-з0.06.2022
1 8з. кп <Аква> |1ечет:|зько| селищно| ради 9угу|вського району

{арк1всько| област|
01-з0.06.2022

1 84. 1овариство з обме>кеното в|дпов|дальн отто <Агрома> 0|-з0'06.2022
1 85. 1овариство з обмехсеното в|дпов!дальн стто <Агромарт) 0|-з0.06.2022
1 86. 1(3 <\4арт|вський л|цей> |]ечен|зько| селищно1 ради 9угу|вського

оайону {аок|всько| област|

01-з0.06.2022

1 87, 1{з <\4арт|вський заклад
|{ечен|зько| селищно| ради

доплк|льно| осв|ти (дитя'тпй садок)>
!{угу|вського району {арк1всько| област1

01-3 1 .07 .2022

1 88" [овариство з обме;т<еного

<Артем1вськ| 3ор|>

в1дпов1дальн1стто 01-31 .07.2022

1 89. 1{3 кАртем|вський л1цей> [1ечен|зьтсо] селищно\ ради {угу|вського
райотту ! арк|всько] област|

01-31 .07 .2022

1 90. Фермерс!ке господарство <Аграрна €лобода> 01-31 .07.2022

|91 Фермерське господарство <[{ром|тть > 01-31'08.2о22

192. кз <Ёовобурлуцька г
9угу|вського району {арк

мназ1я> |1ечен!зько| селищно[ ради
всько| област|

01-31.08.2022
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193, ]овариство з обме>кеното в|дпов |дальн|стто <Агроф|рма <1[1анс > 01-31.08.2022

194. Фермероьке господарство
к[ай>

01-31.08.2022

195. |{риватне акц|онерне товариство кФ|нпроф!ль> 0|-з0'09.2022

196. ]овариство з обме>т<еното в|дпов|дальн стго к€вятобор> 0|-з0.09.2022

197. 1овариство з обме>т<еного в|дпов1дальн стто <<-[1уговик> 0|-з0.09.2022

1 98. [овариство з обме>кеното
<€ектор пл}ос)

в1дпов1да'{ьн1стто 0|-з0.о9.2022

199. {он1рнс п|дприемство <Фландерс 1нвест> 01-з1.|0.2022

200. (Ё[1 <|-(ентр первинно| медико-сан1тарно| допомоги>> |1ечен|зько|

селищно] ради 9угу|вського району {,арк|всько| обласд! 

-

01-31.10.2022

201 1{} <[{ечен|зький булинок культури) |1ечен|зько| селищно{ ради
9угу|вського району )(арк|всько| област1

01-31.\0.2022

202. ]овариство з обмеженого в1дпов|дальн|стто <Берест> 01-з1'10.2022

20з. 1{3 к1{расзнавчий музей |м. ]. €ул|ми> |1ечен|зько| селищно| ради
9угу|вського юайону {аок|всько| област1

0|-з0.09.2022

204. Б|дд1л осв|ти Бовчансько| м{сько| ради

[оловний |нспектор в|дд|лу
оборонно| роботи' цив|льного захисту
та вза€мод;| з правоохоро|{ними
органами районно| дерясав!{о|
адм!н;страц!| Андр!й чшРвАт}ок



зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови

районно| деря{авно| адм1н|страц||

оц ьптошдшюаагочм {5

пшРсонАльний ск.т:лд
ком|с|[ з перев!рки с'гану в1йськового обл!ку призовник!в !

в1йськовозобов'я3аних у м1ських' сели1цних радах' на п!дприсмствах'
в установах' орган!зац1ях 9угу|вського району у 2022 роц1

гуБАРвв
Б олодимир Флександрович

стоРожвв
Б'ячеслав йиколайович

лучников
|![икола €ерг|йовин

лозовА
Фльга Болодимир|вна

лввчвнко
Басиль \{иколайович

лоБодвнко
Андр|й Басильович

мшх^йлов

заступник голови районно| державнот
адм|н|отрац||, голова ком|с||

начальник в|дд|лення в|йоькового обл|ку 1

бронтовання серя<ант|в та солдат|в запасу
9угу!вського районного територ1а-ттьного центру
комплектування та соц|ально| п|дтримки
[арк|всько? област|, заотупник голови ком|с!?
(за згодого)

начальник в|дд|лу оборонно| роботи, цив|льного
захисту та взасмод|| з правоохоронг1ими

органами районно| дерх{авно| адм|н1страц||,

заступник голови ком|с||

головтлий спец|ал|ст в|дд|лення в|йськового
обл|ку | бронтовання серэкант|в та солдат|в

{угу|вського районного територ|ального центру
комплектування та соц|ально| п|дтримки
[арт<|вськ|й област|, секретар ком1с1? (за згодото)

шров|дний |нспектор в|дд|лу оборонно| роботи,
цив|льного захисту та взаемод|| з

правоохоронними органами районно| дерх<авно?

адм|н|страц||

начальник в|дд|лення призову 9угу|вського

районного територ1ального центру
комплектування та соц|ально] п|дтримки

}арк|всько] област! 1за згодопо)

начальник в!дд|лення оф|цер|в запасу ! кадр1в

9угу!вського районного територ1ального центру
комплектува1-11{я та соц]ально| п|дтримки

)(арк|всько| област| (за згодото)

Флександр \{икол айович



Фвдотов
Б олодимир €тан|славович

хуБвжов
Болодимир \4уратович

чхАн
Флександра Флександр|вна

гАлдоБ{н
{вагт [ванович

золотАР
Рата:т1я Андр1|вна

нввгАсим
Андр1й €ерг!йовин

2

засту]1ник начальника {угу|вського районного
територ1ального центру комплектування та
соц1ально| п|дтримки )(арк|всько| област1,
начальник в1дд|лення рекрутингу та
комплектування (за згодото)

заступник начальника {угу?вського районного
територ|альгтого центру комплектування та
соц|ально| п|дтримки {арк1всько| област|'
нат{альник
(за згодото)

моб]л|зац|йного в1дд1лення

9угу|воького
центру

п1дтримки

головнии спец1€[л1ст командування

раионного територ1ального
комплектування та соц!ально|
!арк|всько| област1 (за згодото)

9лени ком|с|| пер1пого в|дд|лу
9угу|вського районного територ|ального центру комплектування та соц|ально|

п|дтримки {арк1всько| област|

воРон1н на1{альник в|дд1лення рекрутингу та
!митро Флександрович комплектування пер1шого в|дд1лу 9угу|вського

районного територ1ального [{ентру
комплектування та соц1ально| п|дтримки
)(арк1всько] област1 (за згодото)

начальник в1дд!лення обл|ку моб|л|зац|йно]

роботи - заступник начальника пер1шого в1дд!.тту

9угу|вського районгтого територ1ального центру
комплектування та соц|ально| п|дтримки
)(арк|всько| област| (за згодото)

оператор в|дд|лення рекрутингу та
комп.]1ектува1:[ня пер1шого в|дд|лу 9угу|вського
раио1{ного територ1ального центру
комплектуван1{я та соц1ально1 п1дтримки
)(арк1вськ|й област| (за згодото)

ст артлий оф |цер в|дд1лення обл1ку мо б|л|з ац] йно?

роботи пер1пого в1дд1лу 9угу|вського районного
територ!ального центру комп.]1ектуван|1я та
соц|а"ттьно| п|дтримки [арк|всько| област|
(за згодото)



числовА
€в1тлана [{етр|вна

юРчвнко
Б |ктор1я Флександр!вна

БАзАвлук
йар|я €ерг|?вна

го.]1осняк
Ф.ттетта \{икола]вна

гоРБАчовА
Ёатал1я |{авл{вна

л1тун
]11дц1я Балер||вна

{лени ком|с|? другого в|дд|лу

9угу|вського районного територ|ального центру комплектування та соц|ально|

п1дтримки )(арк|всько| област|

пров|дний опец|ал|ст в1дд1лення обл|ку

моб|л|зац|йно] роботи другого в!дд|лу

9угу|вського районного територ|альгтого центру
комплектування та соц|ально] п|дтримки

{арк|всько| област! (за згодото)

головний спец|ал1ст кома}1дування другого
в|дд|лу 9угу|вського райогтного територ|ального

центру комплектування та соц|ально] п1дтримки

[арк|всько] област| (за згодото)

головний сшец|а:т1ст в|дд|:тення обл|ку

моб|л1зац|йно] роботи другого в1дд|лу

9угу|вського районного територ|ального центру
комплектування та соц|ально| п|дтримки

{арк!всько] област| (за згодото)

1
-)

оператор в|дд|лення обл1ку моб|л1зац1йно]

роботи пер1пого в|дд1лу 9угу|вського районного
територ|ального центру комп.г{ектування та

соц|ально] п|дтримки )(арк|всько| област1

(за згодого)

головътий опец|ал|ст в|дд|лення обл1ку

моб|л1зац|йно| роботи пер1пого в|дд|лу

9угу|вського районного територ|ального центру
комплектування та соц|ально] п|дтримки

)(арт<1всько| област| (за згодото)

головний спец|ал|ст в|дд1лення рекрутингу та

комплектування другого в|дд|лу 9угу|вського

районного територ|ального центру

комплектува]]1{я та сотд1ально} п!д'гримки

)(арк|всько] област1 (за згодото)

котвлввський |нструктор в|дд|лення рекрутингу та

[митро Болодимирович комплектува1-1ня другого в|дд|лу 9угу|вського

районного це11тру комплектува11ня та соц|альтто|

п|дтримки {арк|всько] област1 (за згодото)



нвствРцовА
€в|тлана Флег|вна

1швв,['1ков
Флег Болодимирович

чиРков
{енис [ермановин

Бичков
€ерг|й €ерг|йовин

РуБльов
Б|тал1й €ерг|йовин

сидоРвг1ко
1гор йиколайович

захисту т^

правоохоронними
в3асмод|| 3

органами

4

оператор в|дд|лення рекрутингу
комплектування другого в|дд|лу 9угу|вского

районного територ1ального центру
комплектування та соц|ально] п{дтримки
[артс|всько] област1 (за згодото)

оф|цер в|дд1лення рекрутингу та комплектування

другого в|дд1лу 9угу|вського районного
територ1ального центру комплектування та

соц|ально] п1дтримки )(арк|вськ|й област|

(за згодото)

ст артлий о ф 1цер в|дд|лення о бл|ку мо б |л|з ац|йно|

роботи другого в|дд|лу 9угу|вського районгтого
територ|ального центру комплектування та

соц|ально| п|дтримки )(арк1всько{ област|

(за згодото)

'\:а

9лени ком1с|] третього в1дд|зту

9угу?вського районного територ|ального центру комплектува1]ня та соц|ально1

п|дтримки {арк|всько{ облтаст!

начальник в|дд|лет'тня обл|ку, моб|л|зац{йно]

роботи - заступник начальника третього в|дд!лу

9угу|вського районного територ|а-ттьгтого центру
комплектува!]1{я та соц1ально] п|дтримки

[арк|всько] област1 (за згодото)

1нструктор в|дд|лення рекрутингу та

комплектува{тня третього в1дд|лту 9угу|вського

районного територ1ального 1{ентру

комг{лектуван}{я та соц|ально| п|дтримки

)(арк|всько] област| (за згодото)

головттий спец|ал1ст в1дд|лення рекрутингу та

комплектування третього в1дд|лу 9угу|вського

райогтного територ|альг1ого центру
комплектуван}1я та соц|ально| п1дтримки

)(арк|всько] област| (за згодото)

[оловгпий 1:лсптектор в!дд!лу
оборогттпо| робот'и, цив|льтлого

районно[ дер2кавно[ адм!н1с'грагц![

_/-4 -'=7э' 7(/#/ Агпдр!й чпРвАтток"7' с


