
Додаток 1  
до рішення виконкому  № 112 

від 19.08.2022 року 
 

 План  заходів з підготовки житлового фонду  населених пунктів громади до проходження осінньо-
зимового періоду 2022/2023 р.  в умовах воєнного стану  

 
№ 
 

 
Назва заходу 

 

 
Відповідальний орган 

 

 
Термін 

 
1 Інвентаризація приєднаного теплового навантаження, 

локалізація будівель та споруд, що не підлягають відновленню, 
актуалізація аварійного запасу та його  наповнення  

Виконавчий комітет сільської ради   01.10.2022 

2 Відпрацювання сценаріїв взаємодії всіх служб  інфраструктури  
громади при короткостроковій відсутності 
теплопостачання при мінімальних від’ємних температурах 

Виконавчий комітет сільської ради   01.10.2022 

3 Розроблення моделі живучості систем постачання  
комунальних послуг та заходів щодо резервування потужностей,  
Оцінка  стійкості електричних та газових мереж 
щодо здатності роботи  з додатковим навантаженням  

Виконавчий комітет сільської ради   01.09.2022 

4 Проведення навчань споживачів із залученням підприємств  
житлово-комунальної інфраструктури щодо мінімізації  
наслідків  руйнувань внутрішньобудинкових систем, у разі  
пошкодження  житлового фонду  або об’єктів постачання 
 енергоресурсів 

Виконавчий комітет сільської ради   01.09.2022 

 
 
 
             Сільський голова                                                                                    Олег ГРИЦЕНКО 

 
 
 



Додаток 2  
до рішення  виконкому   № 112 

від 19.08.2022 року 
 

Алгоритм дій з метою ліквідації ушкоджень джерел енергопостачання 
 

Тип ушкоджень Дія Строк 
виконання 

Можливі шляхи забезпечення теплопостачання 

Котли, теплоелектроцентралі, інше  
основне обладнання для генерації  
тепла  

Ремонт [ТКЕ] До 7 днів Підключення до інших котельних [ТКЕ]  
Доставка і монтаж пересувних модульних 
 котелень [ОМС]  
Тимчасове переселення мешканців [ОМС] 

Газопостачальна інфраструктура:  
• газові труби  
• газорозподільні станції  
• газорозподільні пункти 

Ремонт [газопостачальні  
підприємства] 

До 7 днів Підключення до інших котельних або інших джерел  
теплової енергії (якщо можливо)  [ТКЕ] 
 Тимчасове переселення мешканців [ОМС] 

Інфраструктура електропостачання:  
• електричні мережі   
• трансформатори 

 

Ремонт 
[електропостачальні  
підприємства] 
Використання резервних  
джерел [ТКЕ] 

До 7 днів Підключення до інших котельних [ТКЕ]  
 Підключення до резервних джерел виробництва  
електроенергії [ТКЕ] 

Твердопаливні котельні  Реконструкція [ТКЕ] 30 днів і 
більше 

Перехід на газ [ТКЕ] 
Підключення до інших котельних [ТКЕ] 
Тимчасове переселення мешканців[ОМС]  
Доставка і монтаж пересувних модульних твердопаливних 
котелень [ОМС] 

 
 
                      
        Сільський голова                                                                                    Олег ГРИЦЕНКО 
 
 
 

 



Додаток 3  
до рішення виконкому № 112 

від 19.08.2022 року 
 

Алгоритм дій: переривання теплопостачання багатоквартирних будинків 
 

Дії, в залежності від строку відновлення теплопостачання: 
 

Терміново Протягом 24 годин До 3 діб              Понад 3 доби 
Визначення і  
локалізація  
ушкоджених ділянок,  
оцінювання рівня  
ушкоджень і  
визначення часу,  
необхідного для  
відновлення  
теплопостачання. 

Припинення постачання 
теплоносія, виведення 
теплоносія із  внутрішньої  
системи теплопостачання.  
Припинення 
централізованого 
водопостачання будинку,  
забезпечення мешканців  
питною водою 

- Інформування мешканців щодо  
максимально можливих показників  
використання електроенергії з метою  
опалення.  
 - Забезпечення мешканців  
рекомендаціями щодо підвищення  
ефективності опалення (одна кімната,  
використання ковдр для теплоізоляції   
вікон, килимів для теплоізоляції підлог  
та ін.) 
  - Використання тимчасових місць 
перебування, що мають опалення, 
пункти обігріву поблизу будинків.  
 - Забезпечення населення місцями  
тимчасового проживання. 

 
Переселення мешканців до  
місць  тимчасового 
проживання.  

 
                     
 
                   Сільський голова                                                                                    Олег ГРИЦЕНКО 


