ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України в Одеській області)
НАКАЗ
04.07.2014 року

Одеса
(з основної діяльності)

№ 363

Про здійснення маршу
На виконання Наказу ДСНС України № 355 від 3.07.2014 року «Про
розгортання транзитних пунктів зустрічі внутрішньопереміщених осіб» з метою
створення належних умов для розміщення тимчасово переміщеного населення
силами Головного управління ДСНС України в Одеській області сформований
зведений загін Одеського гарнізону для розгортання табору життєзабезпечення
в районі міста Сватове Луганської області.
Зведений загін Одеського гарнізону в складі Одеського, БілгородДністровського та Котовського зведених загонів має завдання здійснити марш
та до 8 години 00 хвилин 5 липня 2014 року зосередитись в районі
розташування міста Сватове Луганської області з послідуючим розгортанням
житлового сектору табору життєзабезпечення для розміщення тимчасово
переміщених осіб.
Враховуючи вищевикладене
НАКАЗУЮ:
1. Основні зусилля при здійсненні маршу зосередити на дисципліні
маршу, своєчасному занятті вихідного рубежу, проходженні контрольних
пунктів та своєчасному прибутті в призначений район.
1.1. Марш здійснити:
зведеному загону Одеського гарнізону о 10 годині 4 липня 2014 року
однією колоною за маршрутом: ППД м. Одеса – м. Миколаїв (контрольний
пункт № 1) – м. Кривий Ріг (контрольний пункт № 2) – м. Дніпропетровськ
(контрольний пункт № 3) – м. Харків (контрольний пункт № 4) – м. Сватове.
1.2. Місце формування основної колони зведеного загону Одеського
гарнізону – АРЗ СП м. Одеса, Тираспольське шосе, 14.
1.3. При здійснені маршу основної колони мати:
похідний порядок: служба безпеки дорожнього руху (ВАЗ-21099 СБДР),
транспортна група (КАМАЗ 4310, КамАЗ-53213, КамАЗ-5320, ДДА(66),
ЗІЛ-131, АРС-14(131) – 2 од., ГАЗель-3302, МАЗ-500, Богдан (ISUZU),

КРАЗ-257 – 2 од.), пересувний вузол зв’язку (Р-142Н(66)), технічне замикання
колони (УРАЛ-4320 (кунг));
швидкість руху – 40 км/год.;
дистанцію між машинами – 40 м.;
контрольний пункт № 1 пройти о 14 годині 4 липня 2014 року;
контрольний пункт № 2 пройти о 19 годині 4 липня 2014 року;
контрольний пункт № 3 пройти о 23 годині 4 липня 2014 року;
контрольний пункт № 4 пройти о 5 годині 5 липня 2014 року.
1.4. Привали тривалістю до однієї години під час маршу здійснювати
через кожні 3 – 4 години руху та один привал тривалістю до двох годин в
контрольному пункті № 3.
1.5. Технічне та медичне забезпечення в ході маршу здійснювати
силами Одеського зведеного загону.
2. Після здійснення маршу о 8 годині 5 липня 2014 року зосередитися в
районі міста Сватове Луганської області та бути у готовності до розгортання
житлового сектору табору життєзабезпечення тимчасово переміщених осіб.
3. Харчування особового складу здійснити під час двохгодинного
привалу та по прибуттю в район виконання завдань сухим пайком.
4. Дозаправку техніки здійснювати по прибуттю до контрольних точок
2, 4 та міста виконання завдань.
5. Готовність до маршу о 10 годині 4 липня 2014 року.
6. Старшим колони зведеного загону Одеського гарнізону призначити
начальника відділу організації пожежогасіння та роботи з об’єктовими
підрозділами Управління реагування на надзвичайні ситуації підполковника
служби цивільного захисту Мостепаненко О.С.
7. Старшим супроводження призначити начальник служби безпеки
дорожнього руху підполковника служби цивільного захисту Чумаєва В.В.
8. Для спостереження за сигналами оповіщення, що передають по
колоні визначити на кожну машину спостерігача.
9. Зв’язок здійснювати штатними засобами зв’язку. Сигнали
оповіщення та управління штатні.
10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о. начальника
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Д.В. Платонов

