БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 13 жовтня 2020 року

м. Біла Церква

№ 604

Про початок опалювального періоду
2020-2021 років в м. Біла Церква
Розглянувши
подання
департаменту
житлово-комунального
господарства
Білоцерківської міської ради від 05 жовтня 2020 р. № 1663, відповідно до пп.1 п. «а» ч.1 ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 8 Правил надання послуги з
постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21
серпня 2019 р. № 830, п.5 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21 липня 2005 року № 630, п. 7.9.4 Правил технічної експлуатації теплових
установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від
14.02.2007 р. № 71, п. 4 розд. Х Правил підготовки теплових господарств до опалювального
періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 р. № 620/378,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 916-р «Про затвердження
плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньозимового періоду 2020/21 року та його проходження», рішення Білоцерківської міської ради
від 26 грудня 2019 року № 4787-87-VII «Про делегування повноважень щодо прийняття
рішень про початок та закінчення опалювального періоду в м. Біла Церква виконавчому
комітету міської ради», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.
Комунальному
підприємству
Білоцерківської
міської
ради
«Білоцерківтепломережа» розпочати опалювальний період 2020-2021 років для закладів
охорони здоров’я, дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних та спортивних закладів від
індивідуальних джерел теплопостачання, згідно із заявами керівників установ.
2.
Рекомендувати іншим виробникам та постачальникам теплової енергії
розпочати опалювальний період 2020-2021 років для закладів охорони здоров’я, дитячих
дошкільних, шкільних, позашкільних та спортивних закладів міста згідно із заявами
керівників установ.
3.
Опалювальний період для житлового фонду, інших споживачів міста Біла
Церква розпочати виходячи з кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами,
правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, нормами санітарного
законодавства та іншими нормативними документами, якщо протягом трьох діб середня
добова температура зовнішнього повітря становить 80 С та нижче.
4.
Підключення споживачів до систем теплопостачання здійснювати при наявності
актів готовності до опалювального періоду та при проведених розрахунках і погашенні
заборгованості за енергоносії.
5.
Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської
ради та комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»
забезпечити виконання рішення.
6.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
згідно з розподілом обов’язків.
Міський голова
Геннадій ДИКИЙ

