
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

'А ДО. А

Про початок опалювального 
періоду 2021 -  2022 років 
у м. Херсоні

З метою забезпечення сталого проходження опалювального періоду 
2021 -  2022 років, враховуючи положення законів України "Про житлово- 
комунальні послуги", "Про теплопостачання", Правила надання послуг з 
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 
21.07 2005 № 630, пункт 4 розділу 10 Правил підготовки теплових господарств 
до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та 
енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства 
України від 10.12.2008 № 620/378, рішення виконавчого комітету міської ради 
від 21.09.2021 № 566 "Про початок опалювального періоду 2021 -  2022 років", 
керуючись пунктами 12, 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Міському комунальному підприємству "Херсонтеплоенерго", 
акціонерному товариству "Херсонська ТЕЦ", приватному підприємству 
"Херсонтеплогенерація", дочірньому підприємству "Теплотехсервіс" 
товариства з обмеженою відповідальністю "Група компаній "Теплотехніка", 
підприємствам та організаціям, незалежно від форм власності та відомчого 
підпорядкування, що мають на балансі котельні та забезпечують житлові 
будинки та об'єкти соціальної сфери міста централізованим теплопостачанням, 
розпочати опалювальний період 2021 -  2022 років з 01.11.2021.

2. Закладам соціальної сфери, опалення яких здійснюється від 
індивідуальних джерел, що мають договори про постачання природного газу, 
розпочати опалювальний період 2021 -2 0 2 2  років з 25.10.2021.

3. Управлінням міської ради: освіти, охорони здоров'я, культури, молоді 
та спорту, виконкомам районних у м. Херсоні рад довести це розпорядження 
до відома керівників закладів соціальної сфери міста, опалення яких 
здійснюється від індивідуальних джерел, підприємств і організацій, незалежно 
від форм власності та відомчого підпорядкування, які мають на балансі 
котельні, що забезпечують житлові будинки та об'єкти соціальної сфери міста 
теплом.
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4. Керівникам організацій, що обслуговують житлові будинки, закладів 
соціальної сфери міста, опалення яких здійснюється від індивідуальних джерел, 
підприємств і організацій, незалежно від форм власності та відомчого 
підпорядкування, які мають на балансі котельні, що забезпечують житлові 
будинки та об'єкти соціальної сфери міста теплом, забезпечити:

4.1. Пусконалагоджувальні роботи у котельнях та безперебійну подачу 
тепла до об'єктів соціальної сфери та житлових будинків.

4.2. Дотримання температурних графіків подачі теплоносія з метою 
забезпечення санітарних норм у приміщеннях споживачів та економії 
енергоресурсів.

4.3. Роботу аварійних бригад та їхнє комплектування аварійним запасом 
матеріально-технічних засобів, необхідних для проведення відновлювальних 
робіт.

4.4. Вжиття заходів щодо оперативного реагування на можливі аварії, 
надзвичайні події на об'єктах теплопостачання та внутрішньобудинкових 
системах теплопостачання будівель.

5. Керівникам організацій, що обслуговують житловий фонд міста, 
незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, закладів та 
установ соціальної сфери міста забезпечити прийняття теплоносія до житлових 
будинків, закладів, установ та його розподіл внутрішньобудинковими 
мережами.

6. Теплопостачальним підприємствам міста забезпечити цілодобову 
роботу оперативно-диспетчерських служб та їхню постійну взаємодію з 
оперативно-диспетчерськими службами організацій, що обслуговують житлові 
будинки, головами об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 
житлово-будівельних кооперативів, відомств, директорами закладів соціальної 
сфери міста.

7. Департаменту міського господарства міської ради забезпечити роботу 
диспетчерського пункту на базі комунального підприємства "Міське дорожнє 
управління" для координації роботи спецтехніки із розчищення доріг від снігу 
та посипання протиожеледними матеріалами.

8. Керівникам теплопостачальних підприємств: ДЗЕКАН-
ПОЛЯКОВІЙО., РОВОВОМУ О., ІГНАТОВУ M., ШИРОКОСТУПУ ю., 
головам виконкомів Дніпровської, Корабельної, Суворовської районних у місті 
Херсоні рад, начальникам управлінь міської ради: освіти -  ЖУРЖЕНКО H., 
охорони здоров'я -  МЕЖЕРИЦЬКІЙ C., молоді та спорту -  
ЗАБОЛОТНОМУ О., культури -  ДУМИНСЬКІЙ C., організацій, що 
обслуговують житловий фонд міста, незалежно від форм власності та відомчого 
підпорядкування, щодня, протягом опалювального періоду, забезпечувати:

8.1. Надання інформації про стан його проходження до департаменту 
міського господарства міської ради.

8.2. Інформування центральної диспетчерської служби "1580" відділу 
цивільного захисту міської ради про аварійні ситуації на об’єктах
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теплопостачання та внутрішньобудинкових мережах закладів соціальної сфери 
і житлових будинків.

9. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) 
оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та 
її виконавчих органів.

10.Відповідальність за виконання розпорядження покласти на голів 
виконкомів Дніпровської, Корабельної, Суворовської районних у місті Херсоні 
рад, директора департаменту міського господарства міської ради, начальників 
управлінь міської ради: освіти -  ЖУРЖЕНКО Н., охорони здоров'я -  
МЕЖЕРИЦЬКУ С., молоді та спорту -  ЗАБОЛОТНОГО О., культури -  
ДУМИНСЬКУ С.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно 
з розподілом обов’язків.


