УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «____» _________ 2017 року

№ ____
м. Кропивницкий

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради від 12 жовтня 2017 року
№ 474 «Про початок опалювального
сезону 2017/2018 року»
Керуючись ст. 144 Конституції України, підпунктом 5 п. «а» ст. 30
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 13 Закону
України «Про теплопостачання», Правилами надання послуг з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 року № 630, відповідно до Положенням про покладення
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного
газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня
2017 року № 187, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
2017 року № 720-р «Деякі питання опалювального сезону 2017/18 року»,
пунктом 9.7 ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», враховуючи протокол
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 20 жовтня 2017 року № 12,
листи управління освіти від 19 жовтня 2017 року № 3687/101-09, управління
охорони здоров’я від 19 жовтня 2017 року № 3569, виконавчий комітет
Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради від 12 жовтня 2017 року № 474 «Про початок опалювального
сезону на 2017/2018 року», а саме абзац перший п. 1 викласти в наступній
редакції: « 1. Розпочати опалювальний сезон 2017/2018 року в
місті Кропивницькому з 22 жовтня 2017 року.».
Міський голова
Михальська 24 84 55

А. Райкович
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УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від “ 12 ” жовтня 2017 року

№ 474
м. Кропивницький

Про початок опалювального
сезону 2017/2018 року
Керуючись ст. 144 Конституції України, підпунктом 5 п. “а” ст. 30
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 13 Закону
України “Про теплопостачання”, Правилами надання послуг з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 року № 630, враховуючи лист начальника управління
освіти Костенко Л.Д. від 15 вересня 2017 року № 3314/10109, виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Розпочати опалювальний сезон 2017/2018 року в місті
Кропивницькому, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох
діб не перевищуватиме вісім градусів тепла та при наявності лімітів газу.
В загальноосвітніх навчальних закладах розпочати опалювальний сезон
з 26-27 жовтня 2017 року після завершення осіннього канікулярного періоду
2017/2018 навчального року.
2. Теплогенеруючим підприємствам міста ДП “Кіровоградтепло”
ТОВ “ЦНТІ УНГА”, КП "Теплоенергетик", іншим суб’єктам відносин у сфері
теплопостачання, незалежно від відомчої належності та форми ведення
господарської діяльності, опалювальний період розпочати, якщо
середньодобова температура повітря протягом трьох діб становитиме вісім
градусів тепла та нижче, при наявності лімітів газу.
3. ОКВП "Дніпро-Кіровоград" забезпечити подачу води на
теплогенеруючі об’єкти згідно з укладеними угодами на водопостачання та
водовідведення.
4. Комунальному підприємству “Теплоенергетик”, дочірньому
підприємству “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”, а також
підприємствам, у яких знаходяться на балансі відомчі котельні, що
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обслуговують житло та об’єкти соцкультпобуту, вжити невідкладних
заходів щодо погашення заборгованості за спожитий газ та послуги з
його
транспортування
перед
НАК
"Нафтогаз
України"
та
ВАТ “Кіровоградгаз”, забезпечити укладання договорів на постачання
природного газу та отримати
ліміти в НАК "Нафтогаз України"
до 14 жовтня 2017 року.
5. До початку опалювального сезону 2017/2018 року керівникам
КП “ЖЕО № 1” КМР”, КП “ЖЕО № 2” КМР”, КП “ЖЕО № 3” КМР”,
КП “ЖЕО № 4” КМР” та КП “ЖЕК № 9 Кіровоградської міської ради”
завершити оформлення паспортів та актів готовності будинків до роботи в
опалювальний період відповідно до встановлених чинним законодавством
форм.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова

Михальська 24 84 55

А. Райкович

