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ЗАТВЕРДЖУЮ
Укгіртський міський голова 

пЕ , Олександр ТУРЕНКО

« У» і 2021 року

ПРОТОКОЛ № 15 
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 
Української міської ради

12.10.2021 місто Українка

Головував: Туренко Олександр Валентинович - Український міський голова.

Секретар: Корзун Валентин Леонідович, начальник відділу оборонної роботи, взаємодії 
із правоохоронними органами та з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту, 
виконавчий секретар комісії.

Присутні члени комісії та запрошені (за окремим списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про запровадження на території Української міської територіальної громади 
надзвичайної ситуації, пов’язаної з відсутністю постачання природного газу бюджетним 
установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років на території Київської області.

СЛУХАЛИ.

1. 1. Про запровадження на території Української міської територіальної громади 
надзвичайної ситуації, пов’язаної з відсутністю постачання природного газу бюджетним 
установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років на території Київської області.

Доповідав: Садовський Руслан Миколайович, заступник міського голови з виконавчих 
питань, перший заступник голова комісії.

На сьогоднішній день в Київській області склалася надзвичайно критична ситуація із 
газопостачання для опалення бюджетних установ. Це характерно і для Української міської 
територіальної громади.

Зокрема, в освітній мережі Київської області 182 заклади дошкільної освіти (41%), 219 
закладів загальної середньої освіти (33%) та 43 філії опорних шкіл (47% від їх загальної 
кількості) опалюються котельнями, що працюють на природному газу. Ці заклади знаходяться 
в 48 територіальних громадах 7 районів Київської області.

Окрім того надзвичайно загрозлива ситуація і в спеціальних та спеціалізованих закладах 
освіти, в яких діти перебувають цілодобово. Так 6 (54%) з 11 закладів освіти, до складу яких 
входять пансіони, опалюються котельнями, що працюють на природному газі. Опалюються 
природним газом також 3 фахових коледжі та 2 заклади професійної (професійно-технічної) 
освіти. В гуртожитках цих закладів проживають неповнолітні здобувані освіти.

Загалом в закладах освіти, що опалюються природним газом навчається і виховується 
понад 12 тисяч вихованців та 78 тисяч учнів, працює понад 10 тисяч працівників.

Також на сьогоднішній день, заклади охорони здоров’я Київської області, неспроможні 
укладати договори за ціною, яку пропонують постачальники, про що свідчать численні 
надходженням листів від районних закладів охорони здоров’я (переважно з первинної ланки). 
На сьогодні, загальна кількість таких закладів охорони здоров’я - 8, в яких обслуговується більше 
ніж 120 тисяч населення. Варто зауважити, що одним з таких закладів є КЗ КОР «Київський 
обласний будинок дитини м. Боярка», в якому постійно перебувають більше 100 дітей.
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У Київській області функціонують 11 (одинадцять) інтернатних закладів для осіб 
похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в яких станом на 11.10.2021 року 
проживає 1843 особи. Вісім закладів опалюються власними котельнями на природному газу. 
Протягом вересня-жовтня вказаними закладами проводилися тендерні процедури щодо 
закупівлі газу, однак жодних торгів не відбулося через високу ціну на газ - до 48,7 тис грн. за 
1000 м3. Така ситуація ставить під загрозу початок опалювального сезону 2021-2022 років, що 
унеможливить роботу таких закладів у зимовий період та суттєво вплине на стан здоров’я 
підопічних та вихованців інтернатних закладів.

Мережа закладів культури Київської області налічує 1800 закладів та установ, в яких 
працює понад 5 тис осіб, та зауважив, що недотримання норм температури повітря в 
приміщенні в поєднанні з підвищеною вологістю негативно вплине на посилення процесу 
тепловіддачі та призведе до втрати, пошкодження та руйнування фондів музеїв та бібліотек. 
Більша частина закладів культури опалюється індивідуальними газовими котлами. Вартість 
газопостачання, яка пропонувалася під час проведення торгів становила від 32,00 грн за 1 м3, 
що не передбачено бюджетами цих закладів.

Варто зазначити, що Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, 
затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 та 
відповідно до пункту 9.7 ДБНВ.2.5-39:2008 «Теплові мережі» опалювальний період 
починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього 
повітря становить 8 °С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня 
добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°С.

Рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами 
місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і 
правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними 
санітарними нормами і правилами.

У зв’язку із зниженням середньодобової температури наразі є нагальна необхідність 
розпочати опалювальний сезон 2021/2022 року.

Станом на 11 жовтня 2021 року припинено постачання природного газу 2282 бюджетним 
установам Київської області, внаслідок чого порушено нормальні умови життєдіяльності 226, 
5 тис осіб.

Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на 
ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності 
населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, 
епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що 
призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої 
кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до 
неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній 
господарської діяльності (п. 24 ч.2 ст. 2 Кодексу цивільного захисту України).

За інформацією КП ОМР «Обухіврайтепломережа», станом на 12.10.2021, всі 
формальності, які вимагало керівництво Обухівська дільниця Васильківської ФЕГГ ПАТ 
"Київоблгаз" виконані. Однак, із-за причин, на які Українська міська рада та її виконавчий 
комітет не мають впливу, подача газу для запуску газових котелень навчальних закладів та 
медичних установ не розпочалася.

ВИРІШИЛИ.

1.1. Інформацію взяти до відома.

1.2. На виконання пунктів 1.1, 1.2 рішення позачергового засідання Київської обласної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2021 
року, протокол № 23, на території Української міської територіальної громади з 11 жовтня 2021 
року застосувати дію режиму надзвичайної ситуації техногенного характеру (код НС 10800 - НС 
унаслідок аварій на системах життєзабезпечення) регіонального рівня.
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Керівникам підприємств, установ, 
організацій на території української 
міської територіальної громади, що 
експлуатують комунальні та відомчі 
газові котельні

1.3. Перевести підприємства, установи та організації в режим функціонування «надзвичайна 
ситуація» та вжити невідкладних заходів, щодо усунення впливу негативних факторів 
надзвичайної ситуації, зокрема, щодо відновлення постачання палива до газових котелень.

Термін: негайно

Обухівська дільниця
Васильківської ФЕГГ ПАТ 
«Київоблгаз»

1.4. Невідкладно вжити заходів щодо відновлення газопостачання до газових котелень 
Трипільського ліцею, Філії Трипільського ліцею «Халеп'янська гімназія», Жуківцівської 
гімназії, Витачівської гімназії, Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Чебурашка» село 
Трипілля, Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок» село Витачів, Закладу 
дошкільної освіти (ясла-садок) «Малятко» село Халеп’я, Трипільської амбулаторії КНП УМР 
«ЦПМСД».

Термін: до 18.10.2021

КП ОМР «Обухіврайтепломережа»
1.5. Вжити невідкладних заходів щодо подачі теплоносія до будівель та споруд 

Трипільського ліцею, Філії Трипільського ліцею «Халеп'янська гімназія», Жуківцівської 
гімназії, Витачівської гімназії, Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Чебурашка» село 
Трипілля, Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок» село Витачів, Закладу 
дошкільної освіти (ясла-садок) «Малятко» село Халеп’я, Трипільської амбулаторії КНП УМР 
«ЦПМСД»

Термін: до 18.10.2021

Управлінню гуманітарного розвитку
1.6. Встановити осінні канікули з 18 жовтня 2021 року для Трипільського ліцею, Філії 

Трипільського ліцею «Халеп'янська гімназія», Жуківцівської гімназії, Витачівської гімназії.
Термін: невідкладно

Управлінню розвитку 
інфраструктури, управлінню 
економічного розвитку, земельному 
відділу, юридичному відділу

1.7. Підготувати пропозиції для розгляду Українською міською радою питання щодо 
впорядкування земельних взаємовідносин між Українському міською територіальною 
громадою та Васильківським ФЕГГ ПАТ "Київоблгаз".

Термін: до 01.11.2021

Відділу оборонної роботи, взаємодії з 
правоохоронними органами та з 
питань надзвичайних ситуацій і 
цивільного захисту

1.3. Організувати оперативне реагування на ускладненням ситуації із постачанням газу для 
забезпечення теплоносієм бюджетних установ Української міської територіальної громади у 
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випадку настання аномальних низьких температур, що можуть призвести до розвитку 
негативного впливу факторів надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Термін: постійно

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 17 червня 2015 р. № 409 «Про 
затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», розпорядження голови Київської обласної 
державної адміністрації від 03 вересня 2015 року № 326 «Про затвердження Положення про 
Київську обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
і її посадового складу» рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими 
для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці.

Перший заступник голови комісії

Секретар комісії

Руслан САДОВСЬКИЙ

Валентин КОРЗУН


