
 

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

10.10.2014                                                                                            № 85 

 

 

Про початок опалювального    

сезону 2014-2015 років    

 

  

Відповідно до статей 30, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“,  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“ (із змінами), постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 жовтня 2014 року № 1198 „Про затвердження Правил 

користування тепловою енергією“, пункту 4 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, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, на виконання 

розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.10.2014 № 250, 

зареєстрованого в Пирятинському районному управлінні юстиції 07 жовтня 

2014 року за № 10/222, з метою забезпечення на  території міста своєчасного 

початку опалювального сезону, підтримки необхідного температурного режиму 

та запобігання масових захворювань населення,  у зв’язку із зниженням 

середньодобової температури  повітря нижче 8 градусів тепла протягом 3 діб: 

1. Розпочати з 15 жовтня 2014 року опалювальний сезон 2014 –                 

2015 років. 

2. Підприємствам, організаціям, установам: 

2.1. Перед початком опалювального сезону провести перевірку 

готовності системи опалення та системи теплопостачання шляхом виконання 

пробного пуску з метою визначення їх готовності до роботи. 

2.2. Не пізніше ніж за три доби до початку пробного пуску довести до 

відома споживачів дату його проведення. 

3. Надавачам послуг з постачання теплової енергії та централізованого 

опалення (ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“, ПП „Хазар-2007“) забезпечити 

виконання розпорядження.  
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4. Відділу будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради (Порва О.В.) забезпечити   

оприлюднення розпорядження в районних засобах масової інформації. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В.       
 

 

 

 

  

Міський голова                                                      О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


