
М І Н І С Т Е Р С Т В О  О Б О Р О Н И  У К Р А Ї Н И

Н А К А З

27.05.2014 р.                            м. Київ      № 339

Про  підготовку  казармено-
житлового  фонду  і  комунальних 
споруд до експлуатації в зимовий 
період 2014–2015 років

З  метою  своєчасного  та  якісного  виконання  заходів  з  підготовки 
казармено-житлового фонду і комунальних споруд Збройних Сил України до 
зимової  експлуатації  2014–2015 років,  належного  забезпечення  військових 
частин,  закладів  та  установ  енергоносіями  та  комунальними  послугами 
протягом опалювального періоду

НАКАЗУЮ:

1. Першому  заступнику  Міністра  оборони  України,  заступникам 
Міністра  оборони  України,  заступнику  Міністра  оборони  України – 
керівнику апарату, начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу 
Збройних Сил України, командувачам видів Збройних Сил України, військ 
оперативних  командувань,  керівникам  структурних  підрозділів  апарату 
Міністерства  оборони  України  та  Генерального  штабу  Збройних  Сил 
України,  командирам  військових  частин,  начальникам  військових 
навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил України:

у  межах  своєї  компетенції  та  визначених  функцій  організувати 
виконання заходів з підготовки казармено-житлового фонду і комунальних 
споруд,  закріплених  за  військовими  частинами,  військовими  навчальними 
закладами,  установами  та  організаціями  Збройних  Сил  України  (далі  – 
військові  частини),  до  експлуатації  в  зимовий  період  2014–2015 років  з 
урахуванням  вимог  Правил  підготовки  теплових  господарств  до 
опалювального  періоду,  затверджених  наказом  Міністерства  палива  та 
енергетики  України,  Міністерства  з  питань  житлово-комунального 



господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001; 

у  кожній  військовій  частині  наказами  командирів  призначити  осіб, 
відповідальних за підготовку об’єктів до зими; 

за потреби залучати особовий склад військових частин до підготовки та 
забезпечення роботи об’єктів військових містечок протягом опалювального 
періоду. Допуск до робіт особового складу здійснювати відповідно до вимог 
Положення  про  порядок  допуску  військовослужбовців  Збройних  Сил 
України до самостійного виконання робіт та організацію виконання разових 
робіт в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони 
України від 26 грудня 2000 року № 476; 

під  час  планування  робіт,  фінансування  яких  здійснюється  з 
державного  бюджету,  забезпечити  відповідність  завдань,  що  ставляться, 
обсягам виділених у 2014 році асигнувань за бюджетними програмами;

під час складання планів робіт на червень – вересень 2014 року в першу 
чергу передбачити роботи з ремонту комунальних споруд, інженерних мереж 
та їх підготовку до зимової експлуатації. Виконання інших робіт планувати 
на жовтень – грудень 2014 року;

до  20  червня  2014 року  організувати  очищення,  знезараження  та 
промивання  резервуарів  запасу  питної  води  і  мереж  водопостачання  й 
водовідведення, результати роботи оформити відповідними актами. Звернути 
особливу увагу на безпечну роботу систем водопостачання та каналізації в 
літній період;

вжити  заходів  щодо  приведення  стану  будівельних  конструкцій  та 
електрообладнання  військових  будівель  у  відповідність  до  вимог  правил 
пожежної безпеки. Будівлі, споруди та комунальні об’єкти, які тимчасово не 
використовуються, привести в належний технічний стан та законсервувати;

щомісячно,  починаючи  з  липня  2014  року,  на  службових  нарадах 
розглядати  хід  робіт  і  аналізувати  підсумки  виконання  планів  підготовки 
військових  містечок  до  експлуатації  в  зимовий  період,  створення 
нормативних запасів палива. Організувати надання до Головного квартирно-
експлуатаційного управління Збройних Сил України щотижневої інформації 
про хід підготовчих робіт через квартирно-експлуатаційні відділи (частини 
районів);

до  01 серпня  2014 року  забезпечити  виконання  не  менше  ніж  50% 
загального  обсягу  робіт  з  підготовки  казармено-житлового  фонду  та 
комунальних  споруд  до  експлуатації  в  зимовий  період,  до  01  вересня 
2014 року – не менше ніж 80%;

організувати  забезпечення  військових  частин  пально-мастильними 
матеріалами для підвозу котельного палива на склади;

забезпечити транспортування котельного палива з метою оперативного 
постачання  його  з  гарнізонних  складів  на  прикотельні  склади  силами 
військових частин;

до 01 жовтня 2014 року забезпечити завершення всіх планових робіт на 
котельнях,  теплових  пунктах,  системах  опалення,  вентиляції  та  гарячого 
водопостачання  та  усунути  всі  порушення  і  дефекти,  виявлені  під  час 

2



підготовки  до  опалювального  періоду,  спільно  з  квартирно-
експлуатаційними  відділами  (частинами  районів)  у  військових  частинах 
розробити плани заходів з енергозбереження на опалювальний період;

з метою дотримання лімітної дисципліни та недопущення відключень 
військових  частин  від  енергопостачання  через  заборгованість  командирам 
військових  частин  самостійно  приймати  рішення  щодо  обмеження 
енергопостачання об’єктів, які  не впливають на життєдіяльність військової 
частини;

забезпечити  залучення  електростанцій  (електроагрегатів) 
загальновійськового  призначення  як  резервних  джерел  живлення  для 
енергопостачання  споруд  тепло-  та  водопостачання  і  водовідведення  в 
аварійних ситуаціях з метою недопущення виходу з ладу інженерних мереж 
та обладнання комунальних об’єктів протягом зимового періоду.

2.  Начальнику  Головного  квартирно-експлуатаційного  управління 
Збройних Сил України: 

відповідно до помісячного розпису асигнувань за загальним фондом на 
поточний  ремонт  забезпечити  фінансування  Плану  поточного  ремонту 
об’єктів казармено-житлового фонду та комунальних споруд Збройних Сил 
України  для  підготовки  його  до  експлуатації  в  зимовий  період
2014–2015 років;

з  01  липня  2014 року  організувати  контроль  за  ходом  підготовки 
казармено-житлового  фонду  та  комунальних  споруд  до експлуатації  в 
зимовий період;

організувати виконання робіт з капітального будівництва, капітального 
та  поточного  ремонтів,  проектно-вишукувальних  робіт  за  договорами 
(контрактами) в межах кошторисних призначень на 2014 бюджетний рік;

забезпечити  контроль  за  безпекою  експлуатаційного  персоналу 
комунальних  споруд,  особового  складу,  мешканців  житлових  містечок 
відповідно до чинної системи безпеки праці під час експлуатації казармено-
житлового фонду та комунальних споруд військових містечок, їх підготовки 
до опалювального періоду;

забезпечити  контроль  за  призначенням  осіб,  відповідальних  за 
підготовку  об’єктів  до  зимової  експлуатації,  створенням  спеціалізованих 
ремонтних бригад та проведенням занять з особовим складом бригад щодо 
правил  охорони  праці  під  час  виконання  робіт  у  кожному  квартирно-
експлуатаційному управлінні, відділі, частині;

організувати  уточнення  теплових  навантажень  об’єктів  військових 
містечок, приєднаних до джерел теплової енергії та контроль встановлених 
лічильників  теплової  енергії,  передбачити  встановлення  лічильників 
енергоносіїв та води на об’єктах, де вони відсутні; 
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організувати виконання перед проведенням ремонтних робіт і після їх 
завершення  гідравлічних  випробувань  котлів,  мереж  тепло-  та 
водопостачання, результати випробувань оформити відповідними актами;

до  10  вересня  2014  року  провести  навчання  та  перевірку  знань 
експлуатаційного  персоналу  підрозділів  теплового,  водо-каналізаційного, 
електрогосподарств  квартирно-експлуатаційних  відділів  (частин  районів), 
забезпечити  контроль  за  виконанням  працівниками  функціональних 
обов’язків,  дотриманням  правил  безпечного  виконання  робіт  і  трудової 
дисципліни;

до 25 вересня 2014 року спільно з військовими частинами опрацювати 
в кожному гарнізоні плани ліквідації аварій на спорудах та мережах тепло-, 
водо-, електро- та газопостачання і водовідведення. Для ліквідації можливих 
аварій  організувати  формування  оперативних  груп,  комплектування  їх 
інструментами та  матеріалами і  забезпечити  постійну готовність  аварійно-
ремонтних підрозділів;

до  01  жовтня  2014  року  організувати  контроль  завершення  всіх 
планових робіт на обладнанні котелень, теплових пунктів, систем опалення, 
вентиляції та гарячого водопостачання та усунення всіх порушень і дефектів, 
виявлених в ході підготовки до опалювального періоду поточного року; 

організувати,  починаючи  з  жовтня  2014 року,  в  кожному  гарнізоні 
(окремо  розташованому  військовому  містечку)  щомісячне  проведення 
протиаварійних  тренувань  персоналу  щодо  ліквідації  технологічних 
порушень  у  системах  тепло-,  газо-,  електро-,  водопостачання  та  під  час 
виникнення передумов надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру.  Під  час  планування  заходів  з  експлуатації  фондів  у  зимових 
умовах  врахувати  обставини,  за  яких  мали  місце  аварії  систем 
енергопостачання протягом минулої зими;

організувати підвезення котельного палива від залізничних станцій на 
гарнізонні паливні склади;

організувати  накопичення  запасів  вугілля  та  мазуту  на  01  жовтня 
2014 року  та  на  01  січня  2015 року  на  гарнізонних  паливних  складах  та 
паливних складах військових частин, що отримують його безпосередньо від 
постачальників, до обсягів тримісячної потреби (за нормою грудня – січня – 
лютого); 

здійснювати контроль раціонального розподілення котельного палива 
між гарнізонами та військовими містечками;

забезпечити можливість переведення котлоагрегатів на резервні види 
палива відповідно до нормативно-технічної документації;

організувати  облік  та  збереження  палива.  Станом  на  01  жовтня 
2014 року  та  після  завершення  опалювального  сезону  2014–2015 років 
провести  інвентаризацію  котельного  палива  на  гарнізонних  паливних 
складах та складах військових частин;

до  15  вересня  2014 року  організувати  проведення  пробних  топлень 
котелень  та  здійснити  комісійні  перевірки  готовності  до  експлуатації  в 
зимовий  період  казармено-житлового  фонду  і  комунальних  споруд,  стану 
протипожежного  захисту  будівель,  дотримання  правил  будови  і  безпечної 
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експлуатації  обладнання  котелень  та  насосних  станцій,  забезпечення 
паливом. Результати перевірок оформити відповідними актами;

у кожному гарнізоні опалювальний сезон розпочинати після зниження 
середньодобової  температури  повітря  протягом  трьох  діб  поспіль  нижче
+8 С,  а  закінчувати  –  після  підвищення  середньодобової  температури 
повітря протягом трьох діб поспіль вище +8 С. 

до  10  жовтня  2014 року  доповісти  заступнику  Міністра  оборони 
України  про  виконання  вимог  цього  наказу  та  готовність  казармено-
житлового фонду до експлуатації в зимовий період 2014–2015 років;

до  01  травня  2015 року  підбити  підсумки  експлуатації  казармено-
житлового  фонду  і  комунальних  споруд  протягом  опалювального  періоду 
2014–2015 років,  проаналізувати  недоліки  та  до  30  травня  2015  року 
розробити  проект  наказу  Міністерства  оборони  України  “Про  підготовку 
казармено-житлового фонду і комунальних споруд Збройних Сил України до 
експлуатації в зимовий період 2015–2016 років”.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Виконуючий обов’язки
Міністра оборони України
генерал-полковник         М.В.КОВАЛЬ
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