
Додаток 2 

до Положення про територіальну 

підсистему єдиної державної системи 

цивільного захисту   Харківської області 

 (пункти 4, 14) 

ПЕРЕЛІК 

сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

 Харківської області 

 
 

№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

І. АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ 

1.  

Аварійно-рятувальний 

загін спеціального 

призначення Головного 

управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій 

у Харківській області 

Державна аварійно-

рятувальна служба 

м. Харків, 

вул. Ньютона, 132 а, 

(057) 297-80-33 

265/57 30/10 
Проведення аварійно-

рятувальних робіт 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

2. 

Навчальний центр 

Оперативно-

рятувальної служби 

цивільного захисту 

Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій 

Державна аварійно-

рятувальна служба 

Нововодолазький 

район, 

с. Ватутіне, 

вул. Військова 

(057) 406-83-89 

193/82 20/9 

Проведення аварійно-

рятувальних робіт, гасіння 

пожеж 

3. 

Головне управління 

Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій у Харківській 

області та його 

підрозділи 

Державні пожежно-

рятувальні 

підрозділи та 

підрозділи 

забезпечення, 

районні управління 

(відділи, сектора) 

м. Харків, 

вул. Шевченка, 8, 

(057) 700-24-70, 

(057) 766-64-74 

2405/314 493/128 

Проведення аварійно-

рятувальних робіт, гасіння 

пожеж 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

4. 

Спеціалізована 

об’єктова аварійно – 

рятувальна служба 

газорятувальне 

відділення 

«Шебелинського 

відділення з переробки 

газового конденсату і 

нафти» 

Об’єктова 

аварійно-

рятувальна служба 

Балаклійський 

район, 

с. Андріївка, 

вул. Першотравна, 

141, 

(05749) 4-13-48 

6/0 - 

Проведення аварійно-

рятувальних робіт та 

гасіння пожеж на об’єкті 

5. 

Харківська обласна 

комунальна аварійно – 

рятувальна водолазна 

служба 

Комунальна 

аварійно-

рятувальна служба 

м. Харків, 

Держпром, 4 

під’їзд, 6 пов.,  

кім. 355, 

(057) 705-15-43 

19/6 4/2 
Проведення рятувальних 

робіт на воді 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

6. 

Комунальна установа 

«Спеціалізована водно-

рятувальна служба 

м. Харкова» 

Комунальна 

аварійно-

рятувальна служба 

м. Харків, 

майдан 

Конституції, 7, 

(057) 725-00-98 

57/11 16/11 

Проведення рятувальних 

робіт на водних об’єктах     

м. Харкова 

7. 

Комунальне 

підприємство 

«Старосалтівська 

аварійно-рятувальна 

водолазна служба» 

Старосалтівської 

селищної ради 

Комунальна 

аварійно-

рятувальна служба 

Вовчанський  

район, 

сел. Cтарий Салтів, 

вул. Донецька, 5, 

(05741) 16-12-82 

7/2 1/2 
Проведення рятувальних 

робіт на водних об’єктах  

8. 

 Громадська організація 

«Оперативно-

рятувальна служба       

Аварійно-

рятувальний загін 

м. Харків, 

пров. Театральний, 

12, 

20/3 4/3 

Допомога у ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного, 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

м. Харкова» (057) 706-43-07 

 

природного та соціального 

характеру  

9. 

Дочірнє підприємство 

«Воєнізована аварійно-

рятувальна 

(газорятувальна) 

служба ЛІКВО» 

нафтогазової 

промисловості НАК 

«Нафтогаз України» 

Об’єктова аварійно-

рятувальна служба 

м. Харків, 

вул. Сінна, 32, 

(057) 701-90-09 

 

42/14 6/2 

Проведення  робіт по 

ліквідації 

газонафтоводопроявлень та 

відкритих  фонтанів, а 

також проведення 

підривних робіт при 

ліквідації відкритих 

фонтанів  

10. 

Об’єктова аварійно-

рятувальна служба 

Придніпровського 

управління 

Об’єктова аварійно-

рятувальна служба 

м. Лозова, 

вул. Свободи, 53, 

(05745) 2-25-12 

 

9/1 2/1 

Ліквідація аварійних 

ситуацій пов’язаних з 

витоком коксового газу та 

проведення рятувальних 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

магістрального 

аміакопроводу 

Українського 

державного 

підприємства 

«Укрхімтрансаміак» 

робіт 

ІІ. ОБЛАСНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

1. 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

Головне управління 

Держпродспожив-

Спеціалізована 

служба захисту 

сільськогосподарсь-

ких тварин і рослин 

м. Харків, 

Держпром, 7 

під’їзд, 4 пов., 

(057) 705-21-65 

831/416 - 

Здійснення заходів із 

захисту рослин, тварин, 

продукції рослинництва, 

тваринництва 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

служби в Харківській 

області, спеціалізовані 

служби захисту 

сільськогосподарських 

тварин і рослин районів  

2. 

Управління паливно-

енергетичного комплек-

су Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

АК «Харківобленерго», 

Північна 

електроенергетична 

система НЕК 

Спеціалізована 

служба енергетики 

м. Харків, 

Держпром, 9 

під’їзд, 7 пов., 

(057) 705-16-03 

2690/656 484/93 

Ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з аваріями на 

мережах та об'єктах 

паливно-енергетичного 

комплексу 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

«Укренерго», ПАТ 

«Харківгаз», ПАТ 

«Харківміськгаз», УМГ 

«Харківтрансгаз», ГПУ 

«Шебелинкагазвидобу-

вання»   

3. 

Департамент житлово-

комунального 

господарства та 

розвитку 

інфраструктури 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

Комунально-

технічна 

спеціалізована 

служба 

м. Харків, 

Держпром, 9 

під’їзд, 5 пов., 

(057) 705-21-38 

2618/272 447/39 

Ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з аваріями на 

мережах та об’єктах 

житлово-комунального 

господарства 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

КП «Харківводоканал», 

КП «Харківські теплові 

мережі», 

комунально-технічні 

спеціалізовані служби 

районів та міст 

обласного значення 

4. 

Департамент житлово-

комунального 

господарства та 

розвитку 

інфраструктури 

Харківської обласної 

державної 

Інженерна 

спеціалізована 

служба 

м. Харків, 

Держпром, 9 

під’їзд, 5 пов., 

(057) 705-21-59 

1340/300 716/87 

Здійснення заходів із 

інженерного забезпечення 

та проведення аварійно-

відновлювальних робіт 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

адміністрації, 

Департамент 

капітального 

будівництва 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, Служба 

автомобільних доріг у 

Харківській області, ДП 

«Харківській 

облавтодор» ВАТ 

«ДАК «Автомобільні 

дороги України», ДП 

«Дороги Харківщини» 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

5. 

Департамент економіки 

і міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

спеціалізовані служби 

торгівлі та харчування 

районів і міст 

обласного значення 

Спеціалізована 

служба торгівлі та 

харчування  

м. Харків, 

Держпром, 3 

під’їзд, 8 пов., 

(057) 705-10-17 

819/116 - 

Здійснення заходів щодо 

забезпечення населення 

постраждалих районів 

продуктами харчування та 

товарами першої 

необхідності у разі 

виникнення надзвичайних 

ситуацій 

6. 

Департамент охорони 

здоров’я Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

комунальні заклади 

Медична 

спеціалізована 

служба 

м. Харків, 

Держпром, 9 

під’їзд, 5 пов., 

(057) 705-10-85 

28700/232 645/204 

Медичне забезпечення та 

надання екстреної 

медичної допомоги 

постраждалим та 

особовому складу 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

охорони здоров’я, 

спеціалізовані медичні 

служби районів та міст 

обласного значення 

  

 

підрозділів цивільного 

захисту у разі 

надзвичайних ситуацій, 

забезпечення санітарного 

та епідемічного 

благополуччя населення у 

разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 

7. 

Департамент економіки 

і міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

спеціалізовані служби 

Спеціалізована 

служба 

транспортного 

забезпечення 

м. Харків, 

Держпром, 3 

під’їзд, 8 пов., 

(057) 705-10-17 

787/713 - 

Здійснення перевезення 

евакуйованих та вантажів у 

разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

транспортного 

забезпечення районів і 

міст обласного 

значення 

 

8. 

Департамент економіки 

і міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

Департамент 

цивільного захисту 

Харківської обласної 

державної 

Спеціалізована 

служба зв’язку і 

оповіщення 

м. Харків, 

Держпром, 3 

під’їзд, 8 пов., 

(057) 705-10-17 

148/37 5/1 

Забезпечення стійкого 

функціонування технічних 

засобів автоматизованої 

системи оповіщення та 

зв’язком сили цивільного 

захисту під час проведення 

аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт   
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

адміністрації, 

Департамент масових 

комунікацій 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, Головне 

управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій 

у Харківській області, 

Головне управління 

національної поліції в 

Харківській області, 

Харківська філія ПАТ 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

«Укртелеком» Філія 

ПАТ «НСТУ» 

«Харківська 

регіональна дирекція», 

Управління 

Держспецзв’язку в 

Харківській області, 

Центр технічної 

експлуатації № 6 

казенного підприємства 

«Укрспецзв’язок»  

9. 

ГУ Національної 

поліції в Харківській 

області 

Спеціалізована 

служба охорони 

публічного 

м. Харків, 

вул. Жон 

Мироносиць, 5, 

6097/792 2032/264 

Забезпечення громадського 

порядку та охорона 

матеріальних цінностей  в 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

(громадського) 

порядку 

(057) 700-29-16, 

(057) 700-29-32 

ході ліквідації наслідків 

НС 

10. 

Головне управління 

Державної служби  

України з надзвичайних 

ситуацій у Харківській 

області, Навчальний 

центр оперативно-

рятувальної служби 

цивільного захисту 

Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій 

 

Протипожежна 

спеціалізована 

служба 

м. Харків, 

вул. Шевченка, 8, 

(057) 714-10-01, 

(057) 766-64-74 

 

3318/592 246/474 

Проведення аварійно-

рятувальних робіт, гасіння 

пожеж 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

11. 

Управління розвитку 

промисловості 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

Харківська філія ВАТ 

«Укравтозапчастина», 

ДП «Харківський завод 

спеціалізованих 

машин», 

КП «Зміївський 

ремонтний 

електромеханічний 

завод», 

Технічна 

спеціалізована 

служба 

м. Харків, 

Держпром, 3 

під’їзд, 4 пов., 

(057) 705-14-51 

328/154 - 

Здійснення заходів щодо 

технічного забезпечення 

проведення аварійно-

відновлювальних робіт 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

технічні спеціалізовані 

служби районів та міст 

обласного значення 

12. 

Департамент 

цивільного захисту 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

спеціалізовані служби 

матеріального 

забезпечення районів і 

міст обласного 

значення 

 

Спеціалізована 

служба 

матеріального 

забезпечення 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 

73, 

(057) 705-07-07 

 

719/122 - 

Здійснення заходів щодо 

забезпечення органів 

управління та сил 

цивільного захисту 

матеріально-технічними 

засобами для проведення 

робіт під час ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій   
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

ІІІ. СИЛИ, ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ МІНІСТЕРСТВУ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

1. 

Харківський 

університет Повітряних 

Сил імені Івана 

Кожедуба  

Загін ліквідації 

наслідків НС 

м. Харків, 

вул. Сумська, 

77/79, 

(057) 341-22-08, 

(057) 704-97-45 

 

54/7 - 

Участь у ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до 

вимог спільного Плану 

взаємодії. Ліквідація 

надзвичайних ситуацій на 

об’єктах Міністерства 

оборони України 

2. 

Факультет військової 

підготовки 

Національного 

технічного університету 

«ХПІ» 

Зведений загін 

з ліквідації 

наслідків НС 

м. Харків 

вул. Полтавський 

шлях, 192, 

(057) 372-61-67, 

(057) 372-50-86 

44/15 - 

Участь у ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до 

вимог спільного Плану 

взаємодії. Ліквідація 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

 надзвичайних ситуацій на 

об’єктах Міністерства 

оборони України 

3. 

Військова частина  

А 1215 

(Харківський 

військовий гарнізон) 

Позаштатні 

пожежні підрозділи 

м. Харків, 

с. Черкаська 

Лозова, 

сел Рогань, 

сел Кулінічі, 

(057) 370-60-29 

 

20/4 - 

Участь у ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до 

вимог спільного Плану 

взаємодії. Ліквідація 

надзвичайних ситуацій на 

об’єктах Міністерства 

оборони України 

4. 

Військова частина  

А 3306 

(Харківський 

Військовий 

мобільний шпиталь 

м. Харків, 

вул. Культури, 5, 

(057) 702-10-97 

90/12 18/4 

Участь у ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

військовий гарнізон) вимог спільного Плану 

взаємодії. Ліквідація 

надзвичайних ситуацій на 

об’єктах Міністерства 

оборони України 

5. 

Військова частина  

А 1451 

(Харківський 

військовий гарнізон) 

Розрахунки для 

ліквідації наслідків 

НС 

м. Харків, 

вул. Дерев’янка, 3, 

сел Рогань, 

 (057) 366-44-33 

(057) 343-16-11 

47/13 12/3 

Участь у ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до 

вимог спільного Плану 

взаємодії. Ліквідація 

надзвичайних ситуацій на 

об’єктах Міністерства 

оборони України 

6. Військова частина  Пожежна обслуга м. Харків, 5/1 - Участь у ліквідації 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

А 3074 

(Харківський 

військовий гарнізон) 

вул. Кільцевий 

проїзд, 2А, 

(057) 293-51-55 

(057) 341-64-54 

наслідків надзвичайних 

ситуацій, відповідно до 

вимог спільного Плану 

взаємодії. Ліквідація 

надзвичайних ситуацій на 

об’єктах Міністерства 

оборони України 

7. 

Військова частина  

А 4510 

(Харківський 

військовий гарнізон) 

Підрозділи СЕС 

м. Харків, 

вул. Фейєрбаха, 12, 

(057) 732-87-03 

23/3 - 

Участь у ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до 

вимог спільного Плану 

взаємодії. Ліквідація 

надзвичайних ситуацій на 

об’єктах Міністерства 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

оборони України 

8. 

Військова частина  

А 1361 

(Харківський 

військовий гарнізон)  

 

Черговий підрозділ 

м. Харків, 

вул. Переможників, 

6А, 

(057) 370-20-79 

13/2 3/1 

Участь у ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до 

вимог спільного Плану 

взаємодії. Ліквідація 

надзвичайних ситуацій на 

об’єктах Міністерства 

оборони України 

9. 

Військова частина  

А 1352 

(Чугуївський 

військовий гарнізон)  

Загін з ліквідації 

наслідків НС 

Харківська область, 

м. Балаклія, 

вул. Арсенальна, 1, 

(05749) 2-34-41 

56/10 37/7 

Участь у ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до 

вимог спільного Плану 

взаємодії. Ліквідація 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

надзвичайних ситуацій на 

об’єктах Міністерства 

оборони України 

10. 

Військова частина  

А 2467 

(Чугуївський 

військовий гарнізон) 

Пожежна рота 

Харківська область, 

Чугуївський район, 

сел Малинівка, 

(05746) 4-98-72, 

(05746) 2-43-21 

78/32 32/3 

Участь у ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до 

вимог спільного Плану 

взаємодії. Ліквідація 

надзвичайних ситуацій на 

об’єктах Міністерства 

оборони України 

11. 

Військова частина  

А 0501 

(Чугуївський 

Зведений загін з 

ліквідації наслідків 

НС 

Харківська область, 

м. Чугуїв, 

(05746) 2-32-40, 

192/24 - 

Участь у ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

військовий гарнізон) (05746) 2-34-49 вимог спільного Плану 

взаємодії. Ліквідація 

надзвичайних ситуацій на 

об’єктах Міністерства 

оборони України 

12. 

Військова частина  

А 4104 

(Чугуївський 

військовий гарнізон) 

Пожежна рота 

Харківська область, 

м. Чугуїв, 

(05746) 2-53-35 

24/12 - 

Участь у ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до 

вимог спільного Плану 

взаємодії. Ліквідація 

надзвичайних ситуацій на 

об’єктах Міністерства 

оборони України 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

ІV.  СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛАНОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ 

ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1.  

Балаклійська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки 

 ТП ЄДС ЦЗ 

Балаклійського 

району Харківської 

області 

м. Балаклія, 

вул. Жовтнева, 18, 

(05749) 5-10-76 

 

4060/308 207/50 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Балаклійського 

району 

2.  

Барвінківська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Барвінківського 

району Харківської 

області 

м. Барвінкове, 

вул. Центральна, 8, 

(05757) 4-11-37 

963/117 73/23 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Барвінківського 

району 



 

                                                         продовження додатка 2 

 

 

27 

 

№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

3.  

Близнюківська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Близнюківського 

району Харківської 

області 

сел Близнюки, 

вул. Незалежності, 

39, 

(05754) 5-15-27 

429/81 40/17 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Близнюківського  

району 

4.  

Богодухівська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки 

 ТП ЄДС ЦЗ 

Богодухівського 

району Харківської 

області 

м. Богодухів, 

пл. Свято - 

Духівська, 2, 

(05758) 3-22-45 

 

318/62 54/16 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Богодухівського 

району 

5.  
Борівська 

районна державна 

Сили цивільного 

захисту ланки  

сел Борова, 

вул. Центральна, 1, 
454/105 40/15 

Проведення аварійно-

рятувальних та 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

адміністрація ТП ЄДС ЦЗ 

 Борівського району 

Харківської області 

(05759) 6-14-71 відновлювальних робіт на 

території Борівського 

району 

6.  

Валківська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Валківського 

району Харківської 

області 

м. Валки, 

пл. Центральна, 2, 

(05753) 5-11-41 

378/74 114/17 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Валківського 

району 

7.  

Великобурлуцька 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Великобурлуцького 

району Харківської 

сел Великий 

Бурлук, 

вул. Центральна, 9, 

 (05752) 5-44-57 

335/57 44/11 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території 

Великобурлуцького району 



 

                                                         продовження додатка 2 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

області 

8.  

Вовчанська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки 

 ТП ЄДС ЦЗ 

Вовчанського 

району Харківської 

області 

м. Вовчанськ, 

вул. Соборна, 73, 

(05741) 4-26-10 

1197/112 64/69 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Вовчанського 

району 

9.  

Дворічанська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Дворічанського 

району Харківської 

області 

 

сел Дворічна, 

вул. Слобожанська, 

8, 

(05750) 7-63-43 

138/42 34/10 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Дворічанського 

району 
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30 

 

№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

10.  

Дергачівська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Дергачівського 

району Харківської 

області 

м. Дергачі,  

майдан Перемоги, 

5А, 

 (05763) 3-03-69 

394/75 47/14 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Дергачівського 

району 

11.  

Зачепилівська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Зачепилівського 

району Харківської 

області 

сел Зачепилівка, 

вул. Центральна, 

23, 

(05761) 5-11-32 

123/14 18/7 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Зачепилівського 

району 

12.  
Зміївська 

районна державна 

Сили цивільного 

захисту ланки  

м. Зміїв, 

вул. 
1259/169 165/16 

Проведення аварійно-

рятувальних та 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

адміністрація ТП ЄДС ЦЗ 

Зміївського району 

Харківської області 

Адміністративна, 9, 

(05747) 3-38-66 

відновлювальних робіт на 

території Зміївського 

району 

13.  

Золочівська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Золочівського 

району Харківської 

області 

сел Золочів, 

пл. Слобожанська, 

5, 

(05764) 5-15-64 

466/125 58/22 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Золочівського 

району 

14.  
Ізюмська районна 

державна адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ  

Ізюмського району 

Харківської області 

м. Ізюм, 

пл. Центральна, 1, 

(05743) 2-10-43 

 

146/45 35/14 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Ізюмського 

району 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

15.  

Коломацька 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Коломацького 

району Харківської 

області 

сел Коломак, 

вул. Гетьмана Івана 

Мазепи, 4А, 

(05766) 5-61-08 

213/47 22/10 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Коломацького 

району 

16.  

Кегичівська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Кегичівського 

району Харківської 

області 

сел Кегичівка, 

вул. Волошина, 50, 

(05755) 3-14-58 

295/66 34/13 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Кегичівського 

району 

17.  
Красноградська 

районна державна 

Сили цивільного 

захисту ланки  

м. Красноград, 

вул. Соборна, 58А, 
1065/163 115/33 

Проведення аварійно-

рятувальних та 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

адміністрація ТП ЄДС ЦЗ 

Красноградського 

району Харківської 

області 

(05744) 7-20-13 відновлювальних робіт на 

території 

Красноградського району 

18.  

Краснокутська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Краснокутського 

району Харківської 

області 

сел Краснокутськ, 

вул. Охтирська, 1, 

(05756) 3-14-92 

243/68 54/9 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Краснокутського 

району 

19.  

Куп’янська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки 

 ТП ЄДС ЦЗ 

Куп’янського 

м. Куп’янськ, 

проспект 

Конституції, 3, 

(05742) 5-52-45 

694/159 42/15 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Куп'янського 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

району Харківської 

області 

 району 

20.  

Лозівська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Лозівського району 

Харківської області 

м. Лозова, 

вул. Лозовського, 

10А, 

(05745) 2-35-85 

289/69 79/25 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Лозівського 

району 

21.  

Нововодолазька 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Нововодолазького 

району Харківської 

області 

 

сел Нова Водолага, 

вул. Гагаріна, 7, 

(05740) 4-22-87 

744/105 106/18 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території 

Нововодолазького району 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

22.  

Первомайська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Первомайського 

району Харківської 

області 

м. Первомайський, 

вул. Соборна, 16, 

(05748) 3-20-74 

199/50 48/7 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Первомайського 

району 

23.  

Печенізька 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Печенізького 

району Харківської 

області 

сел Печеніги, 

вул. Незалежності, 

48, 

(05765) 6-18-20 

189/75 113/11 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Печенізького 

району 

24.  
Сахновщинська 

районна державна 

Сили цивільного 

захисту ланки  

сел Сахновщина, 

вул. Шмідта, 10, 
294/63 81/25 

Проведення аварійно-

рятувальних та 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

адміністрація ТП ЄДС ЦЗ 

Сахновщинського 

району Харківської 

області 

(05762) 3-18-53 відновлювальних робіт на 

території 

Сахновщинського району 

25.  

Харківська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Харківського 

району Харківської 

області 

м. Харків, 

Григорівське шосе, 

52, 

(057) 777-21-21 

558/101 38/7 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Харківського  

району 

26.  

Чугуївська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Чугуївського 

м.Чугуїв, 

вул. К. Лібкнехта, 

29, 

(05746) 2-44-98 

522/129 40/14 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Чугуївського 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

району Харківської 

області 

району 

27.  

Шевченківська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ 

Шевченківського 

району Харківської 

області 

сел Шевченкове, 

вул. Лермонтова, 2, 

(05751) 5-78-03 

274/39 29/8 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Шевченківського 

району 

28.  
Виконавчий комітет 

Ізюмської міської ради 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ  

м. Ізюм Харківської 

області 

 

м. Ізюм, 

пл. Центральна, 1, 

(05743) 2-11-24 

582/56 69/16 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території м. Ізюма 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

29.  

Виконавчий комітет 

Куп’янської міської 

ради 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ  

м. Куп’янськ 

Харківської області 

м. Куп’янськ, 

проспект 

Конституції, 3, 

(05742) 5-39-31 

 

144/69 13/5 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території 

м. Куп’янська 

30.  
Виконавчий комітет 

Лозівської міської ради 

Сили цивільного 

захисту ланки 

 ТП ЄДС ЦЗ  

м. Лозова 

Харківської області 

м. Лозова, 

вул. Ярослава 

Мудрого, 1, 

(05745) 2-37-67 

384/42 41/10 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території м. Лозова 

31.  

Виконавчий комітет 

Люботинської міської 

ради 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ  

м. Люботин 

Харківський район, 

м. Люботин, 

вул. Слобожанська, 

26, 

223/10 34/2 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території м. Люботина  
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

Харківської області (057) 741-34-19 

32.  

Виконавчий комітет 

Первомайської міської 

ради 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ  

м. Первомайський 

Харківської області 

м. Первомайський, 

проспект 40 років 

Перемоги, 1, 

(05748) 3-20-74 

870/101 33/18 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території 

м. Первомайський 

33.  

Виконавчий комітет 

Харківської міської 

ради 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ  

м. Харкова  

Харківської області 

м. Харків, 

майдан 

Конституції, 7, 

(057) 372-33-25 

21077/325 256/57 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території м. Харкова 

34.  

Виконавчий комітет 

Чугуївської міської 

ради 

Сили цивільного 

захисту ланки  

ТП ЄДС ЦЗ  

м. Чугуїв, 

вул. 

Старонікольська, 

707/99 98/25 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

м. Чугуїв 

Харківської області 

35А, 

(05746) 2-35-03 

території м. Чугуєва 

 

Павло Пономаренко  


