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Заступник голови  

Київської міської державної адміністрації  
 

 

ОКРЕМЕ ДОРУЧЕННЯ 

 
Р. ТКАЧУКУ 

І. ШПИЛЬОВОМУ 

Р. ЛЕЛЮКУ 

Д. НАУМЕНКУ 

 

Головам районних в місті Києві 

державних адміністрацій 

 

Військовому комісару 

Київського міського 

територіального центру 

комплектування та соціальної 

підтримки 

 

 

Про участь у проведенні навчань  

з територіальної оборони  

 

 

Рішенням тимчасового виконувача обов’язків Головнокомандувача 

Збройних Сил України від 08.07.2021 р. № 304/1925 у період з 07 по 13 серпня 

2021 року сплановано проведення навчальних зборів з практичним призовом 

військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва щодо 

залучення їх до практичних дій з оборони столиці (далі – навчання). 

Планом проведення навчань передбачено виконання практичних дій на 

таких навчальних місцях: 

навчальне місце № 1 – виконання бойових завдань щодо оборони міста 

Києва (вул. Велика окружна навпроти ЖК “Міністерський”); 

навчальне місце № 2 – підтримка правопорядку і безпеки у місті Києві в 

місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);  

навчальне місце № 3 – охорона критично важливих об’єктів та комунікацій 

міста Києва (вул. Промислова, 4, ТЄЦ-5); 
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навчальне місце № 4 – охорона та забезпечення надійного функціонування 

органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації); 

навчальне місце № 5 – розгортання штабу району територіальної оборони 

Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та основного 

командного пункту окремої бригади територіальної оборони міста Києва (мала 

зала Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації); 
навчальне місце № 6 – розгортання штабу району територіальної оборони 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та командно-
спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони міста Києва 
(спортивна зала Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації). 

 
Для сприяння якісному проведенню зазначених навчань з територіальної 

оборони міста Києва: 
 

 

Р. ТКАЧУКУ 
 
до 04.08.2021 організувати підготовку до розгортання штабів районів 

територіальної оборони (Голосіївська та Солом’янська районні в місті Києві 
державні адміністрації), основного командного пункту окремої бригади 
територіальної оборони міста Києва та командно-спостережного пункту 
окремого батальйону територіальної оборони міста Києва; 

до 05.08.2021 організувати розгортання та всебічне забезпечення 
навчальних місць для проведення навчань згідно із заявками, поданими 
військовим комісаром Київського міського територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки; 

у період з 10.08 по 12.08.2021 організувати аерофотозйомку проведення 
практичних дій на навчальних місцях та видачу інформації на інтерактивний 
екран в онлайн режимі;  

до 06.08.2021 забезпечити інформування правоохоронних органів міста 
Києва щодо проведення з 10.08 по 12.08.2021 практичних занять з 
використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв у 
визначених районах столиці. Організувати очеплення районів проведення 
навчань на час їх активної фази;  

організувати нагородження найкращих резервістів територіальної оборони 
міста Києва за підсумками навчання за поданням Київського міського 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки; 

 

 

І. ШПИЛЬОВОМУ 
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забезпечити перевезення учасників навчань та особового складу окремої 
бригади територіальної оборони міста Києва за заявкою військового комісара 
Київського міського територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки; 

 

Д. НАУМЕНКУ 

 

забезпечити організацію доступу учасників навчань до навчального місця 

№ 3 для підготовки та проведення навчань; 
 

 

Р. ЛЕЛЮКУ 

 

забезпечити висвітлення в засобах масової інформації практичних заходів з 

проведення навчань; 

забезпечити інформування населення міста Києва про проведення  

з 10.08 по 12.08.2021 практичних занять з використанням холостих набоїв та 

навчальних вибухових пристроїв у визначених районах столиці; 
 

 

К. ФЕСИКУ 

 

до 03.08.2021 надати допомогу в інженерному обладнанні навчального 

місця № 1 (додаток), а саме в:  

очищенні від сміття та дикорослинної трави ділянки території для якісного 

проведення занять та аерофотозйомки;  

облаштуванні тимчасових оборонних споруд за допомогою мішків з піском 

(тирсою) – 300 одиниць, ДСП – 2х1,5 м – 4 одиниці, бруса дерев’яного 50х50 

завдовжки 2,5 м – 8 одиниць; 

облаштування оборонних інженерних споруд (траншеї, вогневі точки) за 

допомогою інженерної техніки (екскаватор); 

до початку навчань поінформувати населення прилеглої до проведення 

території через дільничних інспекторів Національної поліції та підпорядковані 

комунальні установи про проведення з 10.08 по 12.08.2021 практичних занять з 

використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв; 
 

 

С. САДОВОМУ 

 

до 03.08.2021 надати допомогу в інженерному обладнанні навчального 

місця № 3 для облаштування тимчасових оборонних споруд: мішки з піском 

(тирсою) – 200 одиниць; 

до 03.08.2021 організувати виділення місць для розміщення особового 
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складу основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони 

міста Києва та штабу району територіальної оборони;  

до 04.08.2021 підготувати робочі місця до розгортання штабу району 

територіальної оборони та основного командного пункту окремої бригади 

територіальної оборони міста Києва (мала зала Голосіївської районної в місті 

Києві державної адміністрації);  

до 09:00 10.08.2021 розгорнути штаб району територіальної оборони та 

організувати проведення роздільного штабного тренування штабу району 

територіальної оборони за планом Київського міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки, під час тренування опрацювати 

питання взаємодії з окремою бригадою територіальної оборони а також з іншими 

утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, 

правоохоронними та розвідувальними органами, органами спеціального 

призначення з правоохоронними функціями з урахуванням вимог Закону 

України “Про основи Національного спротиву”; 
 

 

І. ЧЕЧОТЦІ 

 

до 03.08.2021 надати допомогу в інженерному обладнанні навчального 

місця № 4 для облаштування тимчасових оборонних споруд: мішки з піском 

(тирсою) – 600 одиниць, дошка дерев’яна 1000х300х30 – 8 одиниць;  

до 03.08.2021 організувати виділення місць для розміщення особового 

складу командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної 

оборони міста Києва та штабу району територіальної оборони; 

до 04.08.2021 підготувати робочі місця до розгортання штабу району 

територіальної оборони та основного командного пункту окремої бригади 

територіальної оборони міста Києва (мала зала Голосіївської районної в місті 

Києві державної адміністрації); 

до 09:00 10.08.2021 розгорнути штаб району територіальної оборони та 

організувати проведення роздільного штабного тренування штабу району 

територіальної оборони за планом Київського міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки, під час тренування опрацювати 

питання взаємодії з окремою бригадою територіальної оборони а також з іншими 

утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, 

правоохоронними та розвідувальними органами, органами спеціального 

призначення з правоохоронними функціями з урахуванням вимог Закону 

України “Про основи Національного спротиву”;  

до початку навчань поінформувати населення прилеглої до проведення 
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території через дільничних інспекторів Національної поліції та підпорядковані 

комунальні установи про проведення з 10.08 по 12.08.2021 практичних занять з 

використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв; 

 
 

 

Е. ГОЛОВАНЧУКУ 

 

до відома. 

 

Контактні особи для розв’язання організаційних та невідкладних питань:  

ЛАРІН Дмитро Вікторович – начальник відділу організації територіальної 

оборони Департаменту муніципальної безпеки (430-00-30, моб.тел.                                        

(068)350-31-12); 

ГОЛОВАНЧУК Едуард Борисович – заступник військового комісара 

Київського міського територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки (моб.тел. (067)462-31-55); 

безпосередні відповідальні виконавці за організацію проведення 

практичних занять на: 

навчальному місці № 1 – АЛЬОХІН Денис Валерійович (моб.тел.                      

(099)601-67-07); 

навчальному місці № 2  – КОНОПЛЯСТИЙ Євген Васильович  

(моб.тел. (067)967-10-65); 

навчальному місці № 3 – РЕШЕТНІК Олег Францович (моб.тел.                              

(068)023-14-20). 

 

 

                                                      

 

   Петро ПАНТЕЛЕЄВ 
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Олег Куявський 

Дмитро Ларін 

Олексій Колоусов 430-00-31 

 


