
  
 

УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

31 березня 2020 року м. Чернігів № 46-р 
 
 

Про завершення опалювального 
сезону 2019-2020 років у будівлях 
житлового фонду та інших споживачів 

 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 21.07.2005 року № 630 
«Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про 
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення» та пропозицій міської комісії з питань техногенно- 
екологічної    безпеки    та    надзвичайних    ситуацій    (протокол     №     9     
від 31 березня 2020 року), керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 
1. Керівникам акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» 

(Геращенко В.М.), комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська 
теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» (Щербина О.Ю.), приватного 
підприємства «Спеціальна енергетична компанія» (Козлов В.О.), підприємствам 
і організаціям міста, що мають на балансі відомчі котельні: 

1.1. Завершити опалювальний сезон 2019-2020 років та припинити 
постачання теплової енергії житловому сектору, установам, закладам, 
організаціям міста Чернігова з 06 квітня 2020 року. 

1.2. Продовжити постачання теплової енергії до закладів охорони 
здоров’я міста Чернігова до отримання повідомлення про його припинення. 

1.3. Розпочати ремонт технічного обладнання та теплових мереж з 
метою підготовки їх до наступного осінньо-зимового сезону 2020-2021 років. 

2. Управлінню  охорони  здоров’я  Чернігівської  міської  ради   
(Кухар В.В.) забезпечити завчасне повідомлення теплопостачальних 
організацій (КЕП «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «Технова», 
АТ «Облтеплокомуненерго»), АТ «Чернігівгаз» щодо припинення постачання 
теплової енергії та природного газу до відповідних закладів. 



3. Домогосподарствам, що використовують індивідуальне опалення, 
рекомендувати       завершити       опалювальний       період        не        пізніше 
15 квітня 2020 року. 

4. Управлінням праці та соціального захисту населення Деснянської 
та Новозаводської районних в місті Чернігові рад здійснювати перерахунок 
субсидій та пільг з урахуванням вимог чинного законодавства. 

5. Прес-службі Чернігівської міської ради (Чусь Н.М.) опублікувати 
це розпорядження на офіційному сайті Чернігівської міської ради та в засобах 
масової інформації. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника міського голови Черненко А. В. 

 
 
 

Міський голова В. АТРОШЕНКО 


