
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
      ________                                                                                          № __________

 м. Лиман

Про створення незнижувального

запасу            паливо-мастильних

матеріалів     для     забезпечення

перегону          автотранспортних

засобів    до    пунктів     передачі

їх     військовим      формуванням

в   період  мобілізації та у 

воєнний час

Відповідно  до  Законів  України  «Про  оборону  України»,  «Про  мобілізаційну

підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення

про військово-транспортний обов’язок,  затвердженого постановою Кабінету  Міністрів

України  №405 від 17.06.2015р., Указу президента України «Про часткову мобілізацію»

від  14.01.2015р.  № 15/2015,  затвердженого  законом України  від  15.01.2015р.  №113-8,

Розпорядження  голови  облдержадміністрації  керівника  обласної  військово-цивільної

адміністрації  №  118/5-18  від  30.11.2018  р.  «Про  забезпечення  заходів  підготовки  та

проведення  мобілізації  людських  та  транспортних  ресурсів  на  території  Донецької

області»  та  розглянувши  листа  Слов’янського  об’єднаного  міського  військового

комісаріату  від  11.03.2019р.  №1/970,  з  метою  організації  проведення  мобілізації

людських і транспортних ресурсів на території Лиманської ОТГ, керуючись ст.36 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

ВИРІШИВ:

1. Рекомендувати  директору  регіональної  філії  «Донецька  залізниця»  ПАТ

«Українська  залізниця»  створити  незнижувальний  запас  паливо-мастильних

матеріалів, згідно додатку 1.

2. Рекомендувати  керівникам  підприємств:  ДП  «Лиманський  лісгосп»,  Філія

«Автодор  №  6»,  ФГ  «Кредо»,  ПП  «Луч»,  КП  «Лиманська  служба  єдиного

замовника»,   СТОВ  «Дружба»,  ТОВ  «Лиманський  комбікормовий  завод»,  ВО

«Лиманська  тепломережа»,  ТОВ  «Чайка»,  КНП  «Центр  первинної  медико-

санітарної  допомоги»  створити  незнижувальний  запас  паливо-мастильних

матеріалів, згідно додатку 2.



3. Визнати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  виконавчого  комітету

Краснолиманської  міської  ради  від  20.01.2016р.  №4  «Про  створення

незнижувального  запасу  паливно-мастильних  матеріалів  для  забезпечення

перегону  автотранспортних  засобів  до  пунктів  передачі  їх  військовим

формуванням в період мобілізації та у воєнний час».

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника

міського голови Драч Ю.А.

Міський голова             П. Ф. Цимідан



                                    Додаток  1

                                                                                      до  рішення виконавчого комітету 

                                                                                      Лиманської міської ради

                                                                                      __________№__________

Список 

структурних підрозділів регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ  «Українська

залізниця», розташованих на території Лиманської ОТГ, які залучені для створення

незнижувального запасу  паливо-мастильних матеріалів

№

 з/п

Назва підприємства Кількість

вилучаємої

техніки 

Кількіст

ь

бензину

(літри)

Кількість

диз.

пального

(літри)

Кількість

оливи

(літри)

1 СП «Лиманський центр 

будівельно-монтажних робіт та 

експлуатації будівель і споруд»

4 200 750 20

2 СП «Лиманська дистанція 

електропостачання»

1 200 5

3 СП «Лиманська дистанція колії» 2 100 5

4 СП «Лиманське вагонне депо» 1 100 5

5 СП «Лиманський центр по 

вантажній та комерційній 

роботі»

2 120 300 10

6 СП «Лиманська дистанція 

сигналізації та зв’язку»

1 120 5

7 СП «Лиманська колійна 

машинна станція»

2 300 10

8 СП «Лиманське локомотивне 

депо»

1 120 5

9 СП «Лиманський 

рейкозварювальний поїзд»

1 200 5

10 Дирекція залізничних 

перевезень 

1 150 5

Начальник відділу з питань ЦЗ, мобілізаційної роботи

та військового обліку 

виконавчого комітету міської ради                В.І. Титаренко

Керуючий справами                                                                                          Р.О. Малий



                                    Додаток  2

                                                                                      до  рішення виконавчого комітету 

                                                                                      Лиманської міської ради

                                                                                      __________№__________

Список 

підприємств, установ і організацій, розташованих на території Лиманської ОТГ, які

залучені для створення незнижувального запасу  паливо-мастильних матеріалів

№

 з/п

Назва підприємства Кількість

вилучаємої

техніки 

Кількіст

ь

бензину

(літри)

Кількість

диз.

пального

(літри)

Кількість

оливи

(літри)

1 ДП «Лиманський лісгосп» 2 200 10

2 Філія «Автодор № 6» 1 200 5

3 ФГ «Кредо» 1 150 5

4 ПП «Луч» 2 300 10

5 КП « Лиманська служба 

єдиного замовника

2 300 10

6 СТОВ «Дружба» 2 150 5

7 ТОВ «Лиманський 

комбікормовий завод»

1 120 5

8 ВО «Лиманська тепломережа» 1 150 5

9 ТОВ «Чайка» 3 150 10

10 КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги»

2 120 10

Начальник відділу з питань ЦЗ, мобілізаційної роботи

та військового обліку 

виконавчого комітету міської ради                В.І. Титаренко

Керуючий справами                                                                                          Р.О. Малий


