
                                                                                          

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

   09 грудня 2022            Стрий                  № 301

Про підготовку до роботи  в
умовах повної відмови енергосистеми України

    Розглянувши лист Стрийської районної військової адміністрації від 
30.11.2022 року №1322 «Про підготовку до роботи в умовах повної відмови 
енергосистеми України» та беручи до уваги протокол наради першого 
заступника Стрийської міської ради Миколи Дмитришина від 08.12.2022 року, з 
метою належного функціонування об’єктів критичної інфраструктури та 
життєзабезпечення населення Стрийської ТГ в умовах повної відмови 
енергосистеми України. відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:

     1.Створити координаційний штаб для реагування на критичну ситуацію під 
час «блек-ауту» у складі:
        М.Дмитришин – голова координаційного штабу, перший заступник 
міського голови;
        М.Журавчак – заступник голови координаційного штабу, заступник 
міського голови;
         Є.Ципук – секретар координаційного штабу, головний спеціаліст відділу з 
питань НС та ЦЗН, оборонної та мобілізаційної роботи.
       Члени координаційного штабу:
       Х.Грех – член координаційного штабу, заступник міського голови;
       А.Стасів – член координаційного штабу, заступник міського голови;
       І.Пастущин – член координаційного штабу, начальник управління ЖКГ;
       Л.Коваль–член координаційного штабу, начальник фінансового управління;
       Г.Калинович – член координаційного штабу, начальник відділу      
                       економічного розвитку та стратегічного планування;
       Є.Харик – член координаційного штабу, начальник відділу з питань НС
                           та ЦЗН, оборонної та мобілізаційної роботи;
       О.Грицай – член координаційного штабу, директор Стрийського міського
                           територіального центру соціального  обслуговування (надання
                           соціальних послуг);
        І.Равлінко - член координаційного штабу, начальник відділу охорони 
                             здоров’я;                



 Р.Корчак – член координаційного штабу, начальник Стрийського МККП;
 З.Білінський–член координаційного штабу, директор КП«Стрийтеплоенерго»;                                                           
 Р.Палюк – член координаційного штабу, директор КП «Стрийводоканал»;
 О.Коростинський–член координаційного штабу, директор КП «Водоканал   
                                   Плюс»;
  А.Шапошніков – член координаційного штабу, директор комунального                                                        

                                підприємства «УК «Комфортний Стрий».

      2. Розробити та затвердити алгоритм дій швидкого реагування в умовах 
повної відмови енергосистеми бюджетних установ та комунальних підприємств 
Стрийської ТГ, а саме:

КП «Стрийводоканал» 
 1.Забезпечити автономну роботу водозабору, встановити дизельні 
електрогенератори потужністю 120 кВт кожен, які забезпечать роботу 
насосного обладнання, що в свою чергу забезпечить населення питною водою 
до рівня перших поверхів та засобів пожежогасіння з мінімальним тиском в 
точці забору.
 2. Розробити механізм забору води за допомогою мобільних водорозбірних 
вузлів та відновлення роботи вуличних водозабірних колонок за наступними 
адресами: Добрівлянська – 1 колонка, Чорновола – 1 колонка, Тарнавського – 1 
колонка, Майдан Ринок – 2 колонки, Гасина – 1 колонка, Крива – 1 колонка. 
3.Розташувати мобільні водозабірні вузли  в житлових кварталах таких як 
«Мікрорайон», центральна частина міста Стрия, вул. Саксаганського, вул. 
Грабовецька.
  4. Забезпечити роботу головної каналізаційної станції «Зваричі» за допомогою 
електрогенератора потужністю 120 кВт. в режимі циклічного функціонування в 
залежності від об’єму стоків, які будуть перекачуватися напірним 
трубопроводом до очисних споруд.
   5.Розробити та відпрацювати алгоритм дій працівниками, які будуть 
здійснювати контроль та безпосередню роботу в режимі мобільного 
інформування та негайного прийняття рішень згідно розпорядчо-управлінських 
документів.         
    6.Виконання основних функцій здійснювати в оперативному реагуванні 
відповідальними працівниками КП «Стрийводоканал» згідно штатного розпису.
      КП «Водоканал Плюс»
    1.Підключити системи водопостачання до безперебійного джерела живлення 
(генератора), що розташований в автомобілі-фургоні в разі обмеженого 
живлення об’єктів водопостачання та водовідведення до системи 
електропостачання сіл, які є на обслуговуванні КП «Водоканал Плюс», а саме: 
смт. Дашава, с. Кавсько, с. Ланівка, с.Угесько.    
  2. Призначити відповідальну особу з числа персоналу, а саме:

- смт. Дашава – Матвіїв Р.В.
- с. Кавсько – Титаренко Є.П.
- с. Ланівка – Жиліховський Б.
- с.Угесько – Поврознік О.М.

     3.Провести оповіщення абонентів про час та місце подачі водопостачання 
через телеграм- канал, та оголошення в ЗМІ.



      

       КП «Стрийтеплоенерго»
1.Провести перехід котелень в яких є наявні генератори на живлення від 
генератора, а також призначити відповідальні особи дільниць: №1 Паукевич 
Роман ( вул.О.Бассасараб, 13а, вул.Б.Хмельницького,57, вул.О.Кобилянської,4, 
вул.Л.Українки,15вул.Нижанківського,4, вул.Болехівська,27, вул.Успенська,8, 
вул.Шашкевича,1, вул.Олесницького,4вул.І.Сірка,5, с.Угерсько вул.І.Франка,4 
смт.Дашава, вул.Куліша,10, вул.С.Бандери,13), дільниця №2 Степанов Олег 
(вул.Грабця,2, вул.Січових Стрільців,12, вул.Січових Стрільців,18, 
вул.Красівського,30а, вул.Шевченка,86, вул.Вишнева,5, вул.С.Петлюри,72), 
дільниця №3 Винник Ліда ( вул.Коссака,11, вул.Галицька,11, вул.Львівська,141, 
вул.Новаківського,9), дільниця №4 Тимчій Василь ( вул.Грабовецька,108, 
вул.Саксаганського,9, вул.Зелена,2, Шевченка,55, вул.Гайдамацька,15, 
вул.Дрогобицька,46, вул.Крушельницької,18, вул.Народна,8, вул.Шнвченка,24). 
2.Попередити власників будинків про злив води з мережі теплопостачання,   
3.При аварійному вимиканні газу та електроенергії  працюватимуть котельні з 
наявними генераторами та твердопаливними котлами.      
       КП «УК «Комфортний Стрий» 
  1.Оповістити та інформувати населення при відсутності електропостачання з 
використанням гучномовців та спеціальних транспортних засобів ДСНС.
   2.Оповістити населення про наявні пункти підвезення питної та технічної 
води.
   3.Оповістити населення про наявні пункти «Незламності», інформувати 
населення про заборону користування мережами водовідведення  в 
багатоквартирних будинках, нестандартними опалювальними 
приладами,газовими балонами в приміщеннях житлових будинків. оповіщення 
населення про наявні пункти підвезення питної та технічної води, місця 
облаштування додаткового водопостачання з мереж КП «Стрийводоканал».          
Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради
  1.Розробити та затвердити графік чергувань працівників установ управління 
культури, молоді та спорту в пунктах Незламності: Народний дім міста Стрия І 
група (Іванчук Д., Кут І., Малиновський І.) ІІ група ( Цуцуп Г., Закусов., 
Лукашевич Н.), ІІІ група (Буник Р., Накрийко Р., Ілечко О.) та Стрийський 
міський Будинок культури І груп (Цегольник І., Замотаєв В., Матіїв Р.), ІІ група 
(Берездецька В., Гордієнко Л., Кость Б.), ІІІ група ( Костів С., Матіїв Р., 
Замотаєв В.). Призначено відповідальні особи за генератор та прийом палива: 
МБК-Замотаєв В.О.-електрик, НД-Кут І.
    Управління освіти Стрийської міської ради 
1.Розробити та затвердити графік чергувань працівників установ освіти в 
пунктах Незламності: 
Стрийська ЗШ І-ІІІ ст.№5 ім.В.Стасюка, І-група (Лучків Г., Лапшин Л., 
Дубик О., Ляхович Н., Криськів Л., Кітела О., Нагірна М., Мазур Т., Живка З., 
Піта В.), ІІ-група (Драбик О., Дума Л., Фрей Л., Проценко І., Щепінська Г., 
Церковна Г., Романчук Л., Калиниченко Л., Кравець А., Демків Р.), ІІІ- група ( 
Мних Н., Єзерська Р., Губич М., Гринишин А., Сенишин О., Турчин., Вороб’як 



О., Нагірна Г., Балита В., Оріхівський І.) відповідальна особа за пункт 
незламності Мацько І., за роботу генератора Оріхівський І.  
Стрийська ЗШ І-ІІІ ст.№1, І- група (Влодковська С., Сидорик В., Квік Л., 
Дубовська Г., Герин Н., Дмитроченко О., Олексяк Е., ), ІІ-група ( Микита Л., 
Федунів В., Хомин Т., Білинська І., Романовська Р., Зорило О., Рогульський З.), 
ІІІ-група (Кушпір А., Ткач Л., Дубовська Г., Височанська Н., Матвії Г., Кость 
С., Савицький Т.) відповідальна особа за пункт незламності Білоконь У., за 
роботу генератора Волчанський І.
Стрийський ліцей №6, І-група (Петрів Н., Оленяк І., Шмигора Л., Пиндзин 
Ю., Слотов П.,), ІІ-група (Кілякова Л., Мокрицька В., Гелетко О.,Гоїнець Т., 
Ватаг У., Гнатишин О., Купранець Р.), ІІІ-група (Анич О., Бойко Х., Павлів Т., 
Купранець Н., Квас О., Дидин Л., Колотило М., Морозко М.) відповідальна 
особа за пункт незламності Павлів Т., за роботу генератора Павловський О.
Стрийський ліцей «Гімназія Андрея Шептицького»  І-група (Кордюк Л., 
Ільницька М., Завалкова О., Івашків О., Дяків Г., Лоїк., Буцерко А., Пачков А.), 
ІІ-група ( Мозіль Л., Маковська Л., Базиляк Н., Каратанас В., Сирецька Р., 
Матіїшин Н., Баб’як А., Марунчак Р.), ІІІ-група (Пилипів О., Ілів О., Лех О., 
Кравець С., Латик Н., Стельмах Л., Савчин О., Данилишин З., Пашко Ю.), ІV-
група (Сарахман О., Косило І., Гавран І., Кахній Л., Маліновська І., Одинак О., 
Король В., Хомин Р.), V-група (Стець Я., Дмитрук О.,Козак Г., Світлична Р., 
Шимін І., Ципук А., Довганич М., Хомин К.), VІ-група (Стеблик І., Білецька М., 
Гаврилів Л., Дяків С., Лобойко М., Опришко Р., Маліборський М., Шоробура 
З.) відповідальна особа за пункт незламності Козак Г., за роботу генератора . 
Стрийська ДЮСШ І-група (Кравець В., Масляник Г., Воробець В., Городович 
Р., Кулик Ю., Картавих В., ІІ-група ( Шнайдер Д., Лебідь І., Филик І., Багрич В., 
Галій Ю.), ІІІ-група (Кузик Р., Маряк Р., Тимків М., Цимбалістий Є., Поляков 
Ю., Бобик В.).
 Відділ охорони здоров’я Стрийської міської ради
 КНП «Стрийський пологовий будинок» 
1.Забезпечити електропостачання за рахунок наявного дизельного генератора 
25,6 кВт, механічного бензинового генератора потужністю 5,8 кВт. 
2.КП «Стрийтеплоенерго» (З.Білінський) забезпечити альтернативними видами 
палива (брикети) в достатній кількості .
3. КП «Стрийводоканал» (Р.Палюк) забезпечити запас води по відділеннях в 
об’ємі 200 л.
4.Забезпечити запасами медикаментів(І.Цимбала) для надання ургентної 
допомоги пацієнтам пологового будинку. 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия»
1.Забезпечити електропостачання за рахунок  4 бензинових генераторів  
потужністю 3.3кВТ. 
2.Забезпечити резервну кількість палива на додаткові потреби. 
3.КП «Стрийтеплоенерго» (З.Білінський) забезпечити теплопостачанням 
кімнати медико-санітарної допомоги ( по вул.Коссака). 
4. КП «Стрийводоканал» (Р.Палюк) забезпечити запас води  об’ємом 200 л .
КНП «Стрийська ЦМЛ» 
1.Забезпечити електропостачання за рахунок дизельного генератора 
потужністю 50 кВт.



2.Забезпечити  резервну кількість палива на додаткові потреби. 
3.КП «Стрийтеплоенерго» (З.Білінський) забезпечити теплопостачанням 
котельні, що працюють на альтернативних видах палива.
4.КП «Стрийводоканал» (Р.Палюк) забезпечити водопостачанням  резервуар на 
території лікарні об’ємом 20м3.
КНП «Стрийська міська дитяча лікарня» 
1.Забезпечити електропостачання за рахунок бензинового генератора 
потужністю 5,5 кВт., наявність резерву палива та забезпечення додаткової 
потреби. 
2. КП «Стрийводоканал» (Р.Палюк) забезпечити водопостачання  на території 
лікарні об’ємом 1000л. 
КНП «Стрийська ЦРЛ» 
1.Забезпечити електропостачання за рахунок дизельного генератора 
потужністю 120 кВт., наявність резерву палива . 
2.КП «Стрийтеплоенерго» (З.Білінський) забезпечити теплопостачання 
альтернативними видами палива .
3.КП «Стрийводоканал» (Р.Палюк) забезпечити водопостачання резервуар  
лікарні об’ємом 1000л. 
    3.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови                      Микола ДМИТРИШИН

 

    

 


