УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
19 жовтня 2020 року

м. Чернігів

№ 163-р

Про початок опалювального
сезону 2020-2021 років у житловому
фонді міста Чернігова
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня
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» (зі змінами),
п. 4 розділу Х Правил підготовки теплових господарств до опалювального
періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України
і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки
теплових господарств до опалювального періоду, п 7.9.4. наказу Міністерства
палива та енергетики України «Про затвердження Правил технічної
експлуатації теплових установок і мереж», розпорядження голови Чернігівської
обласної державної адміністрації від 09 жовтня 2020 року № 538 «Про початок
опалювального періоду у 2020/21 року» та пропозицій міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 36
від 19 жовтня 2020 року), керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1.
Акціонерному
товариству
«Облтеплокомуненерго»
(Геращенко В. М.), комунальному енергогенеруючому підрозділу «Чернігівська
теплоелектроцентраль» ТОВ фірма «ТехНова» (Щербина О. Ю.), приватному
підприємству «Спеціальна енергетична компанія» (Козлов В. О.),
підприємствам та організаціям міста, що мають на балансі відомчі котельні,
розпочати теплопостачання житловому фонду міста Чернігова, в тому числі
кооперативним
житловим
будинкам,
об’єднанням
співвласників
багатоквартирних будинків, приватному та відомчому житловому фонду
з 16:00 год. 19 жовтня 2020 року, відповідно до графіків включення
центрального опалення.

2.
Керівникам комунальних підприємств Чернігівської міської ради:
«Деснянське» (Пригара В. В.), «Новозаводське» (Морський В. І.), «ЖЕК-10»
(Лущай І. О.), «ЖЕК-13» (Рогова О. Г.); керуючому об’єднанням житловобудівельних кооперативів (Прищеп В. М.), іншим надавачам послуг
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та управителям
багатоквартирних будинків, головам правлінь ОСББ організувати підготовку
внутрішніх теплових мереж до подачі тепла, своєчасно вжити заходів щодо
усунення причин, які заважають розпочати обігрів приміщень, тримати
на контролі початок опалювального сезону та дотримання температурного
режиму в них.
3.
Акціонерному
товариству
«Облтеплокомуненерго»
(Геращенко В. М.), комунальному енергогенеруючому підрозділу «Чернігівська
теплоелектроцентраль» ТОВ фірма «ТехНова» (Щербина О. Ю.), приватному
підприємству «Спеціальна енергетична компанія» (Козлов В. О.),
підприємствам та організаціям міста, що мають на балансі відомчі котельні,
в
порядку
інформування
Чернігівського
міського
контакт-центру
(Дубровна О. В.):
3.1. Надати графіки включення центрального опалення житлових
будинків.
3.2. Повідомляти про позаштатні ситуації у разі їх виникнення.
4.
Прес-службі Чернігівської міської ради (Чусь Н. М.) оприлюднити
це розпорядження відповідно до чинного законодавства.
5.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника міського голови Черненка А. В.

Міський голова

В. АТРОШЕНКО

