
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 квітня 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 187 

 

Про затвердження заходів з підготовки до роботи в 

осінньо-зимовий період 2022-2023 років на території 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 05 квітня 2022 року № 438, відповідно до підпункту 5 пункту 

«а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

теплопостачання», підпункту 3 пункту 48 Правил надання послуги з постачання теплової 

енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 830, 

підпунктів 5, 10 пункту 32 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 липня 2005 року № 630, пункту 7.9 Правил технічної експлуатації теплових 

установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 

лютого 2007 року № 71, пункту 2.8 Правил утримання житлових будинків та прибудинкових 

територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, Правил підготовки теплових 

господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та 

енергетики України, Міністерства житлово-комунального господарства України від 10 грудня 

2008 року № 620/378, з метою якісної підготовки об’єктів соціально-культурного та житлового 

призначення Білоцерківської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 років, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1.  Затвердити заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 

років на території Білоцерківської міської територіальної громади згідно з додатком 1. 

2. Утворити робочу групу з питань підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 

2022-2023 років на території Білоцерківської міської територіальної громади у складі згідно з 

додатком 2. 

3. Підприємствам, організаціям, установам, об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків, управителям, структурним підрозділам Білоцерківської міської 

ради рекомендувати своєчасне виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 років на території Білоцерківської міської територіальної громади.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                Геннадій ДИКИЙ       



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від  08. 04. 2022 р. № 187 

                                                    

З А Х О Д И 

 

з підготовки до роботи в осінньо–зимовий  період 2022-2023 років на території 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

1. Провести загальний огляд будинків, будівель, споруд, інженерних мереж, що в них 

знаходяться, прибудинкових територій і елементів благоустрою з визначенням технічного 

стану конструктивних елементів і інженерного обладнання. Результати оглядів оформити 

актами. 

 Підприємства, організації, об’єднання, які надають 

послуги з управління та/або управляють 

багатоквартирними будинками, а також підприємства – 

надавачі послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я 

Білоцерківської міської ради, управління капітального 

будівництва Білоцерківської міської ради, управління 

культури і  туризму Білоцерківської міської ради, 

комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа». 

 

 До 01 липня 2022 року 

          

2. Забезпечити виконання робіт з підготовки житлових будинків, будівель, споруд,   

інженерних мереж, споруд тепло-, водопостачання і водовідведення, газопостачання, 

електропостачання, доріг та об’єктів благоустрою Білоцерківської міської територіальної 

громади до початку опалювального періоду 2022-2023 років. 

 Підприємства, організації, об’єднання, які надають 

послуги з управління та/або управляють 

багатоквартирними будинками, а також підприємства – 

надавачі послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я 

Білоцерківської міської ради, управління капітального 

будівництва Білоцерківської міської ради, управління 

культури і  туризму Білоцерківської міської ради, 

комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа».  

 

До 01 жовтня 2022 року 

 

3. Забезпечити проведення робіт по запобіганню тепловтратам будівель та споруд, 

підготовку до експлуатації в зимових умовах опалювального періоду вентиляційного  та 

санітарно-технічного обладнання. 
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                Продовження додатка 1 

 Підприємства, організації, об’єднання, які надають послуги з 

управління та/або управляють багатоквартирними 

будинками, а також підприємства – надавачі послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 

управління капітального будівництва Білоцерківської міської 

ради, управління культури і  туризму Білоцерківської міської 

ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа».  

 

До 01 жовтня 2022 року 

 

 

4. Виконати роботи, пов’язані з прийняттям теплоносія - герметизацію інженерних 

вводів мереж, гідравлічне випробування систем центрального опалення, перевірити наявність 

первинних засобів пожежогасіння, стан димовентиляційних каналів. 

 Підприємства, організації, об’єднання, які надають послуги з 

управління та/або управляють багатоквартирними 

будинками, а також підприємства – надавачі послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 

управління капітального будівництва Білоцерківської міської 

ради, управління культури і  туризму Білоцерківської міської 

ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа».  

  

До 01 жовтня 2022 року 

 

 

5. Вживати заходів щодо своєчасного проведення у повному обсязі розрахунків за 

спожиті енергоносії та надані житлово- комунальні послуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємства, організації, об’єднання, які надають послуги 

з управління та/або управляють багатоквартирними 

будинками, а також підприємства – надавачі послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 

управління культури і  туризму Білоцерківської міської 

ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа».  

 

Постійно 

 

6. Створити нормативні запаси резервного палива та реагентів для водопідготовки на 

об’єктах теплового господарства Білоцерківської міської територіальної громади. 

                                           комунальне підприємство Білоцерківської міської  

                                                       ради «Білоцерківтепломережа».                                                                               

                                                                           

                                                      До 01 жовтня 2022 року.  
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                Продовження додатка 1 

7. Перевірити стан зовнішніх теплових мереж, провести заміну (ремонт) аварійних 

ділянок теплових мереж, забезпечити своєчасну перевірку вузлів комерційного обліку газу, 

встановлених на джерелах виробництва теплової енергії. 

                                           комунальне підприємство Білоцерківської міської   

                                                       ради «Білоцерківтепломережа».                                                                               

                                                                           

                                                      До 01 жовтня 2022 року.  

 

8. Робочій групі під час проведення своїх засідань заслухати  власників та 

балансоутримувачів котелень всіх форм власності, які забезпечують теплопостачання об’єктів 

житлового та соціального призначення,  та вжити відповідних заходів щодо їх сталої роботи.   

                                Робоча група, представники  

                                           комунального  підприємства  Білоцерківської   міської   

                                                       ради «Білоцерківтепломережа».                                                                                                                                                       

                                                                                

                                           Червень-вересень 2022 року 

 

9. Відповідно до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання" забезпечити встановлення до початку опалювального сезону засобів  обліку 

води та теплової енергії в житлових будинках, закладах управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 

управління культури і туризму Білоцерківської міської ради. 

 Департамент житлово-комунального  господарства 

Білоцерківської міської ради, управління освіти і 

науки Білоцерківської міської ради, управління 

охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 

управління капітального будівництва 

Білоцерківської міської ради, управління культури і  

туризму Білоцерківської міської ради. 

 

 До 01 жовтня 2022 року 

 

10. Забезпечити здійснення систематичної координації роботи підприємств, установ, 

організацій, об’єднань Білоцерківської міської територіальної громади та постійного 

моніторингу виконання цих заходів вказаними підприємствами, установами, організаціями 

щодо питань підготовки до роботи в осінньо–зимовий період 2022-2023 років на території 

Білоцерківської міської територіальної громади, а також систематичне інформування 

населення про стан підготовки об’єктів соціально-культурного та житлового призначення 

Білоцерківської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 

років і  раціональне використання енергоресурсів. 

 Департамент житлово-комунального  господарства 

Білоцерківської міської ради. 

 

 До 15 жовтня 2022 року 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                        Анна ОЛІЙНИК   



Додаток 2 

до рішення  виконавчого комітету 

міської ради 

від  08. 04. 2022 р. № 187 

                                                                                                                 

С К Л А Д 

робочої групи з питань  підготовки до роботи в осінньо – зимовий  

період 2022-2023 років на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Дикий 

Геннадій Анатолійович 

  

 

- голова робочої  групи, міський голова;   

Кравець 

Анатолій Васильович 

 

- заступник голови робочої  групи, заступник міського 

голови; 

Балабуха  

Людмила Юріївна 

-  секретар робочої  групи, начальник відділу розвитку 

ОСББ, ОСН та управління житловим фондом управління 

житлового господарства департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Члени робочої групи: 
 

Балас 

Юрій Миколайович 

- начальник комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради ЖЕК № 7; 

Жарчінський 

Олександр Петрович 

- директор комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Комунальник»; 

Заболотній 

Вадим Олександрович 

-    директор технічний товариства з обмеженою 

відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (за згодою); 

Іванова 

Ольга Олегівна 

-    директор департаменту житлово-комунального  

господарства Білоцерківської міської ради; 

Ковальчук 

Ольга Григорівна 

-    начальник відділу організаційно-кадрової роботи 

управління охорони здоров'я Білоцерківської міської  

ради; 

Кошляк 

Юрій Миколайович 

-    начальник комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради ЖЕК № 6; 

Кривенко Василь 

Васильович 

- керівник приватного акціонерного товариства  

«Білоцерківська теплоелектроцентраль» (за  згодою); 

 

Кривенко  

Іван Петрович 

- начальник комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Міська служба замовника»; 

Мазуренко 

Антон Миколайович 

- директор комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Світанок»; 

Макійчук  

Руслан Володимирович 

- начальник управління житлового господарства 

департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 

 

Петрик  

Юрій Федорович 

- начальник управління освіти та науки Білоцерківської 

міської ради; 
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 Продовження додатка 2 

Попов 

Павло Анатолійович 

- начальник Білоцерківського відділення  публічного 

акціонерного товариства по газопостачанню та 

газифікації «Київоблгаз» (за  згодою); 

 

Томченко 

Микола Миколайович 

- провідний інженер Південного регіону, Центр з ремонту 

та експлуатації розподільчих мереж, Департамент з 

експлуатації розподільчих мереж, Операційна дирекція, 

ПрАТ «ДТЕК» Київські Регіональні Електромережі»; 

 

Франчук  

Петро Анатолійович 

- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення Білоцерківської міської  

ради; 

 

Фурсенко 

Сергій Анатолійович 

- головний інженер комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»; 

 

Ящук 

Олександр Іванович 

- начальник комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради ЖЕК № 1. 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                            Анна ОЛІЙНИК  
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