
ЗАТВЕРДЖУЮ

Г олова Київської обласної державної 
адміністрації

Q2L___________ у ,  . 2018 року

П Р О Т О К О Л №2  
позачергового засідання Київської обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

м.Київ 02 березня 2018 року
10.00 година 
кім.700

Горган - голова Київської
Олександр обласної державної адміністрації
Любомирович

Анісімов А.Є, Аксенов І.М., Підгурний Д.О., Гузенко Р.В., 
Матвієнко О.В., Сидоренко В.В., Киреєва B.C., Золін С.О., 
Коленов О.Ф., Кисіль В.П., Косовець О.О., Слободян O.A., 
Арешкович А.О., Шекера В.М., Соловьев В.А., Запаскін М.Р., 
Урупа М.М., Рогова В.Б., Мещан І.В., Тимофеев С.О., Король Г.М.

Порядок денний:

1. Про врегулювання кризових ситуацій через погіршення погодних умов та 
недопущення збоїв у забезпеченні постачання природного газу споживачам.

СЛУХАЛИ: 1. Про врегулювання кризових ситуацій через погіршення 
погодних умов та недопущення збоїв у забезпеченні постачання природного газу 
споживачам на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
01.03.2018.

ДОПОВІДАЛИ: Король Г.М. -  заступник директора -  начальник управління
житлово-комунального господарства Київської 
облдержадміністрації

Доповідач проінформувала присутніх про забезпечення постачання природного 
газу споживачам.

ВИРІШИЛИ:
1.1. Інформацію доповідача взяти до відома.

Головам райдержадміністрацій, 
міським головам міст обласного значення, 
органам місцевого самоврядування, 
Департаменту освіти і науки 
Київської облдержадміністрації,
ПАТ «Київоблгаз»
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1.2. З метою сталого функціонування об'єктів життєзабезпечення населення у 

період обмеження постачання природного газу скоротити споживання природного 
газу промисловістю, бюджетною сферою, теплогенеруючими та 
теплопостачальними підприємствами до мінімуму, при цьому не обмежуючи 
теплоносій для населення.

ТЕРМІН: негайно

Головам райдержадміністрацій, 
міським головам міст обласного значення, 
органам місцевого самоврядування, 
Департаменту освіти і науки 
Київської облдержадміністрації

1.3. До 06 березня 2018 року призупинити навчання у всіх навчальних та 
дошкільних закладах області, забезпечивши подачу теплоносіїв до об’єктів на 
технологічному мінімумі.

ТЕРМІН: негайно

Міському голові м. Біла Церква 
Дикому Г.А.,
ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ»

1.4. Перевести роботу ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» на резервний вид палива -  
мазут та забезпечити його запаси в необхідній кількості для безперебійного 
опалення населення масиву Леваневський м.Біла Церква.

ТЕРМІН: негайно

Керівникам промислових підприємств
1.5. Обмежити споживання природного газу як сировини на 10 % 

(щодобово).
ТЕРМІН: негайно

Керівникам підприємств, 
установ та організацій

1.6. З метою скорочення споживання природного газу, скоротити робочий 
день або відправити працівників у відпустки до 06.03.2018, забезпечивши подачу 
теплоносіїв до об’єктів на технологічному мінімумі.

ТЕРМІН: негайно
1.7. Про виконання вищезазначених заходів поінформувати секретаріат 

комісії.
ТЕРМІН: до 17.00 години

Перший заступник голови комісії А.Є. Анісімов

Заступник голови комісії ^  ЬМ.Аксенов

і


