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Про початок опалювального се

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 жовтня 2018 року

№ 81-ОС

Про початок опалювального
сезону 2018-2019 років

Відповідно до Законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні
послуги», “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”,
Державних санітарних норм №3231-83, 5.5.2.008-01 щодо забезпечення оптимального
температурного режиму в дитячих, підліткових та загальноосвітніх закладах, СНіП
2.04.05-91 “Опалення, вентиляція і кондиціювання”, Будівельних норм і правил, ст. 30
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки теплових
господарств до опалювального сезону, розпорядження голови Житомирської районної
державної адміністрації № 545 від 09.10.2019р.:
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1.ЗОБОВ’ЯЗАТИ керівників КП «Озерне», Новогуйвинського ВЖРЕКП:

1.1.
Завершити підготовку об’єктів господарського комплексу до експлуатації в
осіннє-зимовий період 2018-2019 року, підгодовувати паспорти готовності, необхідну
технічну документацію.

1.2.
Розпорядженнями керівників комунальних підприємств створити
аварійно-ремонтні бригади для роботи на випадок аварійних ситуацій.

1.3.
Відповідно до правил надання послуг з централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою КМУ №630 від
21.07.2005р., п.7.9.4 «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж»,
затверджених наказом №71 Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007р.
та розпорядження голови Житомирської районної державної адміністрації №545 від
09.10.2018р., розпочати опалювальний сезон 2018-2019 року з 15.10.2018р., в разі
погіршення погодних умов із зниженням середньодобової температури нижче +8С
протягом 3-х діб.

1.4.
Керівникам КП «Озерне» та Новогуйвинського ВЖРЕКП підготувати відповідні
розпорядження про початок опалювального сезону 2018-2019 року.

2.Визначити відповідальними особами за проходженням опалювального сезону
2018-2019 року на території смт Озерне – начальника КП «Озерне» Барабашова Г.В., на
території смт Новогуйвинське – начальника Новогуйвинського ВЖРЕКП Корзуна В.Г.

3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника селищного
голови з питань діяльності виконавчого органу Паньківа О.Б.
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Гончаренко З.Г.
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