
 

                                   Контакти 

          територіальних центрів комплектування  

                        та соціальної підтримки 

                            (військкоматів) 

 
 

ОК "Схід" 

Оперативне командування «Схід» (056) 756 97 30 

 

№ 

з/п 
Список територіальних 

центрів комплектування 

та соціальної підтримки 

Робочий 

телефон 
Електронна адреса 

1 Дніпропетровський 

обласний територіальний 

центр комплектування 

та соціальної підтримки 

 

(056) 770-83-76 

 

tckspdp@post.mil.gov.ua 

2 Амур-

Нижньодніпровський 

районний територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

 

(056)227-16-13 

227-07-56 

 

and_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

3 Шевченківський районний 

територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

 

(056)749-71-20 

749-71-21 

 

shevchenkivskiy_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

4 Дніпровський районний 

територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

 

(056)227-10-07 

 

dniprovskiy_tckspdp@post.mil.gov.ua 

5 1-й відділ Дніпровського 

районного 

територіального 

центру комплектування 

та соціальної підтримки 

(05634)2-49-65 

 

petrikivka_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

6 2-й відділ Дніпровського 

районного 

територіального 

центру комплектування 

та соціальної підтримки 

(05669)2-13-09 

 

solone_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

7 3-й відділ Дніпровського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

(05690) 3-12-08 

 

carichanka_tckspdpd@post.mil.gov.ua 

 

8 Соборний районний 

територіальний 

(056)744-81-60 

744-43-94 

 

sobor_tckspdp@post.mil.gov.ua 
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центр комплектування та 

соціальної підтримки 

9 Індустріальний районний 

територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(056)726-32-60 

726-32-76 

 

indystrial_tckspdp@post.mil.gov.ua 

10 Центрально-Чечелівський 

об’єднаний районний 

територіальний центр 

комплектування 

та соціальної підтримки 

 

(056)770-30-17 

770-30-16 

 

centralnochechel_tckspdp@post.mil.gov.u

a 

 

11 Новокодацький районний 

територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(056)726-85-56 

794-85-77 

 

novokodak_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

12 Самарський районний 

територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(056)728-00-02 

767-67-40 

 

samara_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

13 Новомосковський 

районний територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(05629)7-31-36 

7-94-17 

 

novomoskov_tckspdp@post.mil.gov.ua 

14 1-й відділ 

Новомосковського 

районного 

територіальногоцентру 

комплектування 

та соціальної підтримки 

 

(05691)2-43-53 

 

magdalin_tckspdp@post.mil.gov.ua 

15 Криворізький районний 

територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(056)490-33-72 

493-80-26 

 

krivorig_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

16 1-й відділ 

Криворізьського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

(05656)9-42-12 

 

apostal_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

17 2-й відділ 

Криворізьського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

(05657)2-90-58 

 

shiroke_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

18 3-й відділ 

Криворізьського 

районного 

територіальногоцентру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

(05650)2-86-41 

 

sofievka_tckspdp@post.mil.gov.ua 
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mailto:centralnochechel_tckspdp@post.mil.gov.ua
mailto:novokodak_tckspdp@post.mil.gov.ua
mailto:samara_tckspdp@post.mil.gov.ua
mailto:novomoskov_tckspdp@post.mil.gov.ua
mailto:magdalin_tckspdp@post.mil.gov.ua
mailto:krivorig_tckspdp@post.mil.gov.ua
mailto:apostal_tckspdp@post.mil.gov.ua
mailto:shiroke_tckspdp@post.mil.gov.ua
mailto:sofievka_tckspdp@post.mil.gov.ua


19 Покрово-Тернівський 

об’єднаний районний 

територіальний центр 

комплектування 

та соціальної підтримки 

 

(056)406-41-86 

407-33-26 

 

pokrovotern_tckspdp@post.mil.gov.ua 

20 Інгулецький об’єднаний 

районний територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

 

(056)406 -91-20 

 

ingulec_tckspdp@post.mil.gov.ua 

21 Саксаганський районний 

територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(056)426-38-12 

426-39-22 

 

saksagan_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

22 Центрально-Міський 

районний територіальний 

центр комплектування 

та соціальної підтримки 

(056)492-32-69 

492 -32-68 

 

centalmiskuy_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

23 Металургійно-

Довгінцевський 

об’єднаний районний 

територіальний центр 

комплектування 

та соціальної підтримки 

(056)492-98-40 

492-73-62 

 

metaldovg_tckspdp@post.mil.gov.ua 

24 Кам’янський районний 

територіальний  

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(05695)3-43-12 

3-43-14 

 

kamyanske_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

25 1-й відділ Кам’янського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

(05658)3-14-50 

 

verhdnipr_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

26 2-й відділ Кам’янського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

 

(05654)9-12-57 

krinichki_tckspdp@post.mil.gov.ua 

27 3-й відділ Кам’янського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

(05651)3-20-24 

 

pyatihatki_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

28 4-й відділ Кам’янського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

 

(05652)5-56-49 

 

djovtivodi_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

29 Нікопольський районний 

територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(05666)8-08-63 

8-07-45 

 

nikopol_tckspdp@post.mil.gov.ua 
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30 1-й відділ Нікопольського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

(05668)2-23-45 

 

tomakivka_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

31 2-й відділ Нікопольського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

(05665)5-20-35 

 

marganec_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

32 3-й відділ Нікопольського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

(05667)4-18-84 

 

pokrov_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

33 Апостолівський районний 

територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(05656)9-42-12 

 

apostal_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

34 Павлоградський районний 

територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(056)320-60-61 

320-95-20 

 

pavlograd_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

35 Синельниківський 

районний територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(05663)4-20-42 

4-24-64 

 

sinelnikovo_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

36 1-й 

відділ  Синельниківського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

 

(05639)9-53-77 

 

vasilkivka_tckspdp@post.mil.gov.ua 

37 2-й 

відділ  Синельниківського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

(05631)3-11-60 

 

petropavlivka_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

38 3-й 

відділ  Синельниківського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

(05638)2-12-58 

 

pokrovske_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

39 4-й 

відділ  Синельниківського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

(05630)6-25-01 

 

mejeva_tckspdp@post.mil.gov.ua 
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40 5-й 

відділ  Синельниківського 

районного 

територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки 

(05633)5-15-07 

 

pershotravensk_tckspdp@post.mil.gov.ua 

 

41 Донецький обласний 

територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(0629) 51-10-01 

(0629)51-10-01, 

(0629)38-62-33, 

(095) 295-24-79 

 

donetsk.otck@post.mil.gov.ua 

 

42 Запорізький ОЦТК та СП (061) 764-13-54 

(061) 764-24-79 

Оперативний 

черговий: 

(061)764-24-79 

 

zotck@post.mil.gov.ua 

 

43 Луганський обласний 

територіальний 

центр комплектуваннята 

соціальної підтримки 

(06452) 4-04-08 

 

lug_otck@post.mil.gov.ua 

44 Щастинський РТЦК та СП  nov_TCK@post.mil.gov.ua 

45 Сватівський РТЦК та СП  svat_TCK@post.mil.gov.ua 

46 Сєвєродонецький РТЦК та 

СП 

 sev_TCK@post.mil.gov.ua 

47 Старобільський РТЦК та 

СП 

 star_TCK@post.mil.gov.ua 

48 Харківський обласний 

територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

 

(057) 712-08-77 

(057) 734-96-65 

Оперативний 

черговий: 

(057)734-92-04, 

(057) 734-97-36 

 

kharkiv_otck@post.mil.gov.ua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pershotravensk_tckspdp@post.mil.gov.ua
mailto:donetsk.otck@post.mil.gov.ua
mailto:zotck@post.mil.gov.ua
mailto:lug_otck@post.mil.gov.ua
mailto:nov_TCK@post.mil.gov.ua
mailto:svat_TCK@post.mil.gov.ua
mailto:svat_TCK@post.mil.gov.ua
mailto:star_TCK@post.mil.gov.ua
mailto:kharkiv_otck@post.mil.gov.ua


 
 
 
 
 
 
 

                                 ОК "Захід" 

№ 

з/п 

Список територіальних 

центрів комплектування 

та соціальної підтримки 

Робочий телефон Електронна адреса 

1 Волинський ОТЦК та СП (0332) 75-03-52, 

Факс 0332 (75-04-52), 

Оперативний черговий: 

0332 (25-25-21) 

 

volyn_ovk@post.mil.gov.ua 

2 Закарпатський ОТЦК та 

СП 

(0312) 22-06-73, 

(0312) 67-17-90, 

(0312) 67-20-67 

 

zkovk@post.mil.gov.ua 

3 Івано-Франківський ОТЦК 

та СП 

(0342) 57-27-57 

Оперативний черговий: 

(0342) 572737, 

(0342)572785, 

(0342)555573 

(063) 748-18-96 

(по зв’язкам 

з громадськістю і ЗМІ) 

 

ifovk@post.mil.gov.ua 

4 Львівський ОТЦК та СП, 

79005 

(0322) 260-27-88. 

260-26-44, 

260-26-56 

 

lvivovk@post.mil.gov.ua 

5 Рівненський ОТЦК та СП (0362) 62-07-84 

Оперативний черговий: 

(0362) 62-08-57, 

(0362) 22-13-46 

 

rivne_tck@post.mil.gov.ua 

6 Тернопільський ОТЦК та 

СП 

(0352) 25-09-83, 

(352) 52-12-82 

 

terovk_admin@post.mil.gov.ua 

7 Хмельницький ОТЦК та 

СП 

(0382) 72-08-15, 

(0382) 65-76-95, 

(0382) 65-73-63, 

(0382) 63-13-45, 

(0382) 65-00-44 

Оперативний черговий: 

(0382) 72-05-13 

 

helnitskiy_ovk@post.mil.gov.ua 

8 Чернівецький ОТЦК та СП (0372) 55-15-01, 

(0372) 52-55-61 

ovk_chv@post.mil.gov.ua 

mailto:volyn_jvk@post.mil.gov.ua
mailto:zkovk@post.mil.gov.ua
mailto:ifovk@post.mil.gov.ua
mailto:lvivovk@post.mil.gov.ua
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Оперативний черговий: 

(0372) 55-28-32 
 

 

ОК "Південь" 
№ 

з/п 
Список територіальних 

центрів комплектування 

та соціальної підтримки 

Робочий телефон Електронна адреса 

1 Миколаївський ОТЦК та 

СП 

(0512) 37-63-83 

 

mykolaivskiy_ovk@post.mil.gov.ua 

 

2 Херсонський ОТЦК та СП (0552) 22-43-73, 

(0552) 22-96-88 

 

khersonskiy_otck@post.mil.gov.ua 

 

3 Кіровоградський ОТЦК та 

СП 

(0552) 24-94-28 

 

kirovogradskiy@post.mil.gov.ua 

 

4 Одеський ОТЦК та СП (048) 752-82-60 

 

mpzodotck@post.mil.gov.ua 

(для вирішення соцільних та 

правових питань учасників АТО 

(ООС)) 

 

jurgroup_odotck@post.mil.gov.ua 

(юридична група) 

 

od.vodvpp@post.mil.gov.ua 

(ведення роботи із забезпечення 

соц. виплатами звільнених з в/с) 

5 Вінницький ОТЦК та СП (0432) 660-567 

 

vin_ovk@post.mil.gov.ua 

 

6 Центральний РТЦК та СП (0512) 47-06-30 

 

mykolaivskiy_ovk@post.mil.gov.ua 

 

7 Заводський РТЦК та СП (0512) 47-45-59 

 

mykolaivskiy_ovk@post.mil.gov.ua 

 

8 Інгульський РТЦК та СП (0512) 64-70-50 

 

mykolaivskiy_ovk@post.mil.gov.ua 

 

9 Корабельний РТЦК та СП (0512) 64-53-00 

 

mykolaivskiy_ovk@post.mil.gov.ua 

 

10 Первомайський РТЦК та 

СП 

(05161) 7-53-67 

 

mykolaivskiy_ovk@post.mil.gov.ua 

 

11 Баштанський РТЦК та СП (05168) 2-72-00 

 

mykolaivskiy_ovk@post.mil.gov.ua 

 

12 Вознесенський РТЦК та 

СП 

(05134) 3-25-51 

 

mykolaivskiy_ovk@post.mil.gov.ua 

 

13 Миколаївький РТЦК та 

СП 

(0512) 64-30-97 mykolaivskiy_ovk@post.mil.gov.ua 
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ОК "Північ"     
№ 

з/п 

Список територіальних 

центрів комплектування 

та соціальної підтримки 

Робочий 

телефон 

Електронна адреса 

1 Житомирський ОТЦК та 

СП 

(0412) 47-37-17, 

(0412) 47-37-26 

Оперативний 

черговий, факс: 

(0412)-47-37-26 

ztovk@post.mil.gov.ua 

2 Житомирський ОМТЦК та 

СП 

(0412) 47-32-26 

 

ztomvk_vk@post.mil.gov.ua 

3 Житомирський РТЦК та 

СП 

(0412) 47-37-15 

 

ztrtck_vk@post.mil.gov.ua 

 

4 Коростенський РТЦК та 

СП 

(04142) 4-25-17 

 

korosten_vk@post.mil.gov.ua 

5 Бердичівський РТЦК та 

СП 

(04143) 2-11-42 

 

berdichev_vk@post.mil.gov.ua 

6 Новоград-Волинський 

РТЦК та СП 

(04141) 5-63-70 

 

novograd_vk@post.mil.gov.ua 

 

7 Київський міський 

територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

Оперативний 

черговий: 

(044) 456-32-24 

 

kyiv_mvk@post.mil.gov.ua 

 

8 Голосіївський районний 

в місті Києві ТЦК та СП 

(044) 529-00-38 

 

holos_rvk@post.mil.gov.ua 

 

9 Дарницький районний 

в місті Києві ТЦК та СП 

(044) 566-50-93 

 

darnica_rvk@post.mil.gov.ua 

 

10 Деснянський районний 

в місті Києві ТЦК та СП 

(044) 518-41-80 

(044) 518-41-80 

 

desna_rvk@post.mil.gov.ua 

 

11 Дніпровський районний 

в місті Києві ТЦК та СП 

(044) 290-44-52 

 

dnepr_rvk@post.mil.gov.ua 

12 Оболонський районний 

в місті Києві ТЦК та СП 

(044) 464-78-02 

 

obolon_rvk@post.mil.gov.ua 

 

13 Печерський районний 

в місті Києві ТЦК та СП 

(044) 285-03-50 

 

pechersk_rvk@post.mil.gov.ua 

 

14 Подільський районний 

в місті Києві ТЦК та СП 

(044) 484-70-23 

 

podol_rvk@post.mil.gov.ua 

 

15 Святошинський районний 

в місті Києві ТЦК та СП 

(044) 424-10-24 

 

svyatosh_rvk@post.mil.gov.ua 

16 Солом’янський районний 

в місті Києві ТЦК та СП 

(044) 241-13-25 

 

solomyansk_rvk@post.mil.gov.ua 

17 Шевченківський районний 

в місті Києві ТЦК та СП 

(044) 400-61-46 

 

shevchenkovsk_rvk@post.mil.gov.ua 

 

18 Збірний пункт Київського 

міського ТЦК та СП 

(044) 566-55-79  

19 Київський ОТЦК та СП (044) 456-63-61 

(044) 456-63-25 

kyivskuyovk@post.mil.gov.ua 
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(044) 456-03-68 

(Оперативний 

черговий) 

 

20 Білоцерківський РТЦК СП (045-63) 5-13-45 bilacerkvaomvk@post.mil.gov.ua 

21 Бориспільський РТЦК СП (045-95) 6-23-45 borispilomvk@post.mil.gov.ua 

22 Броварський РТЦК СП (045-94) 5-45-33 brovaryomvk@post.mil.gov.ua 

23 Бучанський РТЦК СП (045-97) 5-73-56 irpinbuchaorvk@post.mil.gov.ua 

24 Вишгородський РТЦК СП (045-96) 5-43-45 vushgorodrvk@post.mil.gov.ua 

25 Обухівський РТЦК СП (045-72) 5-13-45 obyhivrvk@post.mil.gov.ua 

26 Фастівський РТЦК СП (045-65) 5-13-45 fastivomvk@post.mil.gov.ua 

27 Полтавський обласний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки 

(0532) 60-81-89 

 

polt_ovk@post.mil.gov.ua 

 

28 Полтавський об’єданий 

міський територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(0532) 60-82-84 poltavskiyomvk@post.mil.gov.ua 

29 Полтавський районний 

територіальний центр 

комплектуваня та 

соціальної підтримки 

(0532) 56-54-84 

 

polt_prvk@post.mil.gov.ua 

30 Кременчуцький районний 

територіальний центр 

комплектуваня та 

соціальної підтримки 

(05366) 3-10-45 

 

krem_omvk@post.mil.gov.ua 

 

31 Лубенський районний 

територіальний центр 

комплектуваня та 

соціальної підтримки 

(05361) 7-16-21 

 

lubny_rtck@post.mil.gov.ua 

32 Миргородський районний 

територіальний центр 

комплектуваня та 

соціальної підтримки 

(05355) 4-60-24 

 

myrgorod_omvk@post.mil.gov.ua 

 

33 Сумський ОТЦК та СП (0542) 22-27-78, 

(0542) 22-45-23 

 

sovk@post.mil.gov.ua 

34 Конотопський РТЦК та 

СП 

(0544) 76-62-80 

(0544) 76-64-82 

 

konotop-omvk@post.mil.gov.ua 

 

35 Охтирський РТЦК та СП (0544) 62-39-28 

(0544) 62-32-82 

 

ohtyrka-omvk@post.mil.gov.ua 

 

36 Роменський РТЦК та СП (0544) 85-24-49 

 

romny-omvk@post.mil.gov.ua 

 

37 Сумський ОМТЦК та СП (0542) 22-32-32 

(0542) 22-21-84 

 

sumy-mvk@post.mil.gov.ua 

 

38 Сумський РТЦК та СП (0542) 61-81-83 

 

sumy-rvk@post.mil.gov.ua 
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39 Шосткинський РТЦК та 

СП 

(0544) 97-24-58 

 

shostka-omvk@post.mil.gov.ua 

 

40 Черкаський ОТЦК та СП (0472) 37-33-52, 

(0472) 63-67-29 

 

cherkasy_otck@post.mil.gov.ua 

 

41 Відділ №1 (м. Городище) 

Черкаського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

(04734) 2-21-26 

 

v1_cherkasy_rtck@post.mil.gov.ua 

42 Відділ №2 (смт. Драбів) 

Золотоніського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

(04738) 4-73-67 

 

v2_ zolot_rtck@post.mil.gov.ua 

 

43 Відділ №2 (м. Жашків) 

Уманського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

04747-6-20-51 

 

v2_ uman _rtck@post.mil.gov.ua 

 

44 Звенигородський РТЦК та 

СП 

04740-2-24-71 

 

zvenygorodka_rtck@post.mil.gov.ua 

 

45 Золотоніський районний 

територіальний центр 

комплектування 

та соціальної підтримки 

04737-5-21-32 

 

zolotonosha_rtck@post.mil.gov.ua 

 

46 Відділ №5 (м. Кам’янка) 

Черкаського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

 

04732-6-01-47 

 

v5_cherkasy_rtck@post.mil.gov.ua 

 

47 Відділ №2 (м. Канів) 

Черкаського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

04736-3-21-13 

 

v2_cherkasy_rtck@post.mil.gov.ua 

 

48 Відділ №4 (смт. 

Катеринопіль) 

Звенигородського 

районного 

територіального центру 

комплектування 

та соціальної підтримки 

04742-2-26-95 

 

v4_ zvenygor_rtck@post.mil.gov.ua 

 

49 Відділ №3 (м. Корсунь-

Шевченківський) 

04735-2-17-33 

 

v3_cherkasy_rtck@post.mil.gov.ua 
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Черкаського районного 

територіального 

центру комплектування 

та соціальної підтримки 

50 Відділ №2 (смт. Лисянка) 

Звенигородського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

04749-6-17-16 

 

v2_ zvenygor _rtck@post.mil.gov.ua 

 

51 Відділ №3 (смт. 

Маньківка) Уманського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

04748-6-10-22 

 

v3_ uman _rtck@post.mil.gov.ua 

 

52 Відділ №4 (м. 

Монастирище) 

Уманського районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

04746-2-68-18 

 

v4_ uman _rtck@post.mil.gov.ua 

 

53 Черкаський районний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальноїпідтримки (м. 

Сміла) 

04733-2-45-33 

 

cherkasy_rtck@post.mil.gov.ua 

 

54 Відділ №3 (м. Тальне) 

Звенигородського 

районного 

територіального центру 

комплектування 

та соціальної підтримки 

04731-3-04-26 

 

v3_ zvenygor _rtck@post.mil.gov.ua 

 

55 Уманський районний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки 

04744-3-41-12 

 

uman_rtck@post.mil.gov.ua 

56 Відділ 

№1 (м. Христинівка) 

Уманського районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

04745-6-21-11 

 

v1_ uman _rtck@post.mil.gov.ua 

 

57 Черкаський міський 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки 

0472-63-75-25 

 

cherkasy _mtck@post.mil.gov.ua 

58 Відділ №4 (м. 

Чигирин)Черкаського 

районного 

04730-2-56-89 

 

v4_cherkasy_rtck@post.mil.gov.ua 
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територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

59 Відділ №1 (смт. 

Чорнобай) Золотоніського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

04739-2-30-03 

 

v1_ zolot _rtck@post.mil.gov.ua 

 

60 Відділ №1 (м. Шпола) 

Звенигородського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

04741-2-01-54 

 

v1_ zvenygor_rtck@post.mil.gov.ua 

 

61 Чернігівський 

ОТЦК та СП 

Оперативний 

черговий: 

(04622) 3-13-04 

(04622) 3-10-07 

 

chernigiv.otcksp@post.mil.gov.ua 

 

62 Корюківський РТЦК та СП (04657) 2-11-69 

 

korukivka.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

 

63 Перше відділення 

Корюківського РТЦК та 

СП 

(04644) 2-11-65 

 

mena.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

64 Друге відділення 

Корюківського РТЦК та 

СП 

(04654) 2-18-44 snovsk.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

65 Трете відділення 

Корюківського РТЦК та 

СП 

(04655) 2-12-35 sosnuca.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

66 Ніжинський РТЦК та СП (04631) 7-18-21 nizhyn.omtck_sp@post.mil.gov.ua 

67 Перше відділення 

Ніжинського РТЦК та СП 

(04635) 2-17-78 

 

bobrovitsa.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

 

68 Друге відділення 

Ніжинського РТЦК та СП 

(04632) 2-11-38 bahmach.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

69 Трете відділення 

Ніжинського РТЦК та СП 

(04653) 2-13-89 

 

borzna.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

 

70 Четверте відділення 

Ніжинського РТЦК та СП 

(04642) 2-10-61 

 

nosivka.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

 

71 Новгород-Сіверський 

РТЦК та СП 

(04658) 2-14-35 

 

novgorod-

siverskiy.omtck_sp@post.mil.gov.ua 

 

72 Перше відділення 

Новгород-Сіверського 

РТЦК та СП 

(04656) 2-11-39 

 

korop.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

 

73 Друге відділення 

Новгород-Сіверського 

РТЦК та СП 

(04659) 2-12-25 

 

semenivka.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

 

74 Прилуцький РТЦК та СП (04637) 5-00-69 

 

priluki.omtck_sp@post.mil.gov.ua 
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75 Перше відділення 

Прилуцького РТЦК та СП 

(04633) 2-15-69 

 

ichnya.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

 

76 Друге відділення 

Прилуцького РТЦК та СП 

(04639) 2-14-65 

 

sribne.ortck_sp@post.mil.gov.ua 

 

77 Трете відділення 

Прилуцького РТЦК та СП 

(04636) 2-12-62 

 

varva.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

78 Чернігівське РТЦК та СП (0462) 67-60-22 

 

chernigiv_rtcksp@post.mil.ua 

79 Перше відділення 

Чернігівського РТЦК 

та СП 

(04645) 2-17-80 

 

gorodnya.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

 

80 Друге відділення 

Чернігівського РТЦК 

та СП 

(04646) 2-13-81 

 

kozelec.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

 

81 Трете відділення 

Чернігівського РТЦК 

та СП 

(04643) 2-16-62 

 

kylukivka.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

 

82 Четверте відділення 

Чернігівського РТЦК 

та СП 

(04641) 2-14-80 

 

ripku.rtck_sp@post.mil.gov.ua 

 

83 Чернігівський МТЦК 

та СП 

 

(04622) 3-13-15 

 

chernigiv.omtck_sp@post.mil.gov.ua 

 

 

mailto:ichnya.rtck_sp@post.mil.gov.ua
mailto:sribne.ortck_sp@post.mil.gov.ua
mailto:varva.rtck_sp@post.mil.gov.ua
mailto:chernigiv_rtcksp@post.mil.ua
mailto:gorodnya.rtck_sp@post.mil.gov.ua
mailto:kozelec.rtck_sp@post.mil.gov.ua
mailto:kylukivka.rtck_sp@post.mil.gov.ua
mailto:ripku.rtck_sp@post.mil.gov.ua
mailto:chernigiv.omtck_sp@post.mil.gov.ua

