
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 жовтня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 724 

 

Про внесення змін до додатку 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 08 квітня 2022 року № 187 «Про затвердження заходів з підготовки 

до роботи в осінньо-зимовий період  2022-2023  років  на території Білоцерківської 

міської територіальної громади», виклавши його в новій редакції 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 27 жовтня 2022 року № 1372, 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, 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, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни до додатку 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 08 квітня 2022 року № 187 «Про затвердження заходів з підготовки до роботи в 

осінньо-зимовий період 2022-2023 років на території Білоцерківської міської територіальної 

громади», виклавши його в новій редакції, згідно з додатком. 

2.  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  28. 10. 2022 року № 724 

 

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 
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                Продовження додатка 1 

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

підготовку до експлуатації в зимових умовах опалювального періоду вентиляційного  та 

санітарно-технічного обладнання. 

 

 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 
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                Продовження додатка 1 

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.  

 

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. 
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                Продовження додатка 1 

 

 Департамент  житлово-комунального  господарства 

Білоцерківської міської ради. 

 

До 15 жовтня 2022 року 

 

11. Для проходження опалювального сезону 2022-2023 років в умовах воєнного часу, 

в разі виникнення реальної загрози руйнувань або пошкоджень об’єктів теплопостачання, 

можливої відсутності або обмеженого постачання природного газу та для аварійного 

теплозабезпечення у сфері житлово-комунального господарства здійснити заходи щодо 

проведення закупівлі засобів, призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, а саме: печі опалення булер’ян, пічки на дровах  (буржуйки), зварювальні апарати 

електричні, генератори дизельні переносні 5 кВт, генератори бензинові переносні 5 кВт, 

компресори, генератори (бензиновий, дизельний) потужністю від 10 до 250 кВт. 

 

                                                Управління економіки Білоцерківської міської ради 

         

                                                              Жовтень - листопад 2022 року 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                        Анна ОЛІЙНИК   
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