
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

пр. Шевченка, 21, м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, Україна, 51600 
тел/факс (05658) 3-10-05, 6-05-01 код ЄДРПОУ 04052595

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 15

"20" жовтня 2022 року м. Верхньодніпровськ

Головував: голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, 
Верхньодніпровський міський голова Г.М. Лебідь.

Присутні: члени комісії (за списком).

ЧЕРГА ДЕННА:

І. Про посилення обмеження на споживання електроенергії на території 
Верхньодніпровської міської територіальної громади.

ВИСТУПИЛИ :
заступник Верхньодніпровського міського голови з питань житлово-комунального 

господарства Донець С.М.

ВИРІШИЛИ:
керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання 

комплексу заходів економного споживання електроенергії населенням, підприємствами, 
установами, організаціями та агроформуваннями усіх форм власності в умовах дії воєнного 
стану, зокрема, в період максимального навантаження в години пік, з метою максимальної 
економії електроенергії задля забезпечення додаткової стабільності енергосистеми держави, 
повернення електропостачання у звичний режим роботи:

1. Керівникам підприємств, установ, організацій та агроформувань усіх форм власності 
запровадити обмеження на споживання електроенергії та довести цю інформацію до всіх 
працюючих.

2. Керівникам відділів міської ради, в.о. старост старостинських округів постійно 
проводити роз'яснювальну роботу серед населення, суб'єктів господарювання усіх форм 
власності, розташованих на території округів щодо обмеження споживання електроенергії, 
з 07.00 до 23.00 години, а саме:

не користуватися потужними пральними машинами, бойлерами, кондиціонерами, 
обігрівачами;

обмежити використання електрочайників та електроплит;
перенести будь-які ремонтні роботи на денний час;
керівникам бізнесу, торгівельних закладів вимкнути вивіски та зайве освітлення тощо.

3. Попередити керівників бізнесу, торгівельних закладів, підприємств, 
установ, організацій та агроформувань усіх форм власності, які здійснюють свою 
господарську діяльність на території Верхньодніпровської міської
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територіальної громади, мешканців громади про персональну відповідальність та 
застосування примусового обмеження електроспоживання у разі невиконання зазначених 
рекомендацій.

2. Координацію роботи щодо виконання протокольного рішення покласти на 
заступника Верхньодніпровського міського голови з питань житлово-комунального 
господарства Донця С.М. та в.о. старост старостинських округів Верхньодніпровської 
міської територіальної громади, контроль - залишаю за собою

Голова місцевої комісії 
з питань ТЕБ і НС

Секретар місцевої комісії 
з питань ТЕБ і НС

Геннадій ЛЕБІДЬ

Олександр ВИННИК


