
             

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 жовтня 2022 року                 № 94

Про початок опалювального 
сезону 2022–2023 років на 
території Дергачівської 
міської ради 

Враховуючи зниження температури зовнішнього повітря, коли протягом

трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8°С та

нижче,  з  метою  підтримання  необхідного  температурного  режиму,

забезпечення  своєчасного  надання  послуги з постачання теплової енергії для

потреб централізованого опалення об’єктів соціальної сфери, адміністративних

будівель Дергачівської міської ради та інших споживачів, відповідно до Закону  

України  «Про житлово-комунальні послуги»,  постанови Кабінету  Міністрів

України від 21.08.2019 № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з

постачання  теплової  енергії  і  типових  договорів  про  надання  послуги  з

постачання  теплової  енергії»  (із  змінами),  пункту  4  розділу  Х  Правил

підготовки  теплових  господарств  до  опалювального  періоду,  затверджених

наказом  Міністерства  палива  та  енергетики  України,  Міністерства  житлово-

комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованим

в  Міністерстві  юстиції  України  31.12.2008  за  №  1310/16001,  пункту  9.7

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», керуючись ст.ст. 30, 40, ч. 6 ст. 59 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської

ради

ВИРІШИВ:

1.  Розпочати  на  території  Дергачівської  міської  ради  з  15  жовтня

2022 року  опалювальний сезон 2022-2023 років.

2.  Доручити   суб’єктам  господарювання,  які  проводять  діяльність  з

виробництва,  транспортування,  постачання  теплової  енергії на  території

Дергачівської міської ради – КП  «Постачальник Послуг» Дергачівської міської

ради  Харківської  області, ТОВ  «Теплорембуд  проект»,  та  рекомендувати



Дергачівському   відділенню АТ  «Харківгаз»  забезпечити  з  15  жовтня  2022

року технологічний пуск  котелень за умови їх готовності, наявності договорів,

необхідної  технічної,  дозвільної  документації  та  забезпечити  на  належному

рівні організацію планової роботи із підключення споживачів теплової енергії

та газу.

3.  У  разі  письмових  звернень  керівників  першочергово  розпочати

опалювальний період 2022-2023 років у закладах охорони здоров’я та об’єктах

соціального призначення.

4.  Керівникам  підприємств,  організацій,   керівникам  закладів  охорони

здоров’я, закладів освіти проводити  щоденний моніторинг погодних умов для

запровадження  заходів  раціонального   використання   енергоносіїв   за  умов

дотримання   нормативної   температури   повітря  у  приміщеннях  об’єктів

соціально-культурного  призначення,  інших  будівлях  комунальної  власності

Дергачівської міської ради.

5. Контроль  за  виконанням  цього рішення  покласти  на  заступників

міського   голови   з   питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  згідно з

розподілом обов’язків.

Міський голова Вячеслав ЗАДОРЕНКО
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