
  

 
 

УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

від  “____ ”  квітня  2019 року             м. Шепетівка                                      № _____ 

 

 

Про припинення опалювального  

сезону 2018/2019 року 

 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №630 від 21.07. 2005 року 

«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», 

керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Шепетівської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Товариству з обмеженою відповідальністю "Шепетівка Енергоінвест" припинити у 

м. Шепетівка опалювальний сезон 2018/2019року у житлових будинках , закладах освіти 

та інших закладах побутового та соціально-культурного призначення з 16 квітня 2019 

року з 00.00год. 

2. Управлінню освіти, управлінню праці та соціального захисту населення, відділу 

культури, ТОВ "ЧИ100" та ПП «Форвард ВВ» закінчити опалювальний сезон 2018/2019 

року наступних об'єктів : 

1.1.  ЗОШ №3, вул. Судилківська, 19; 

1.2.  ЗОШ№6, вул. Героїв Небесної Сотні,98; 

                  1.3.  ЗОШ №8, вул. Горького,70; 

1.4.  ДНЗ №5 "Казка", вул. Судилківська,47; 

                  1.5.  ДНЗ №7 "Дюймовочка", вул. Горбатюка, 34; 

                  1.6.  ДНЗ №12 "Ялинка", вул. Горького,68; 

                  1.7.  ДНЗ №10 "Михайлик", вул. В. Котика,39; 

                  1.8.  ДНЗ №1 "Перлинка, вул. Шешукова,6; 

1.9. ДНЗ №2 "Сонечко", вул. Героїв Небесної Сотні, 83; 

1.10. ДНЗ №3 "Ластівка", пр. Миру,39 

1.11. ДНЗ №4 "Світлячок", вул. Старокостянтинівське шосе, 24; 

1.12. ДНЗ №6 "Білочка", провул. Героїв Небесної Сотні, 30а; 

1.13. ДНЗ №8 "Калинонька", вул. Залізнична,83; 

1.14. ДНЗ №11 "Дзвіночок", вул. Чкалова,34; 

1.15. НВК №1 у складі "ЗОШ І-ІІІ ступенів та ліцей ім. Героя України 

         М. Дзявульського", вул. Горбатюка,61; 

1.16. ЗОШ №1, вул. Островського,3; 

1.17. СЗОШ №2 вул. Героїв Небесної Сотні, 34; 

1.18. ЗОШ №4, вул. В. Котика, 75; 

1.19. НВК "ЗОШ-гімназія", вул. Героїв Небесної Сотні, 56; 

                  1.20. Шепетівська дитяча музична школа, вул. Героїв Небесної Сотні,69;  



  

                  1.21.Територіальний центр соціального обслуговування, вул. Стуса,11а  

   

                  з 16 квітня 2019року з 00.00год. 

3. Директору приватного підприємства «Управлінська компанія «Управдом» 

Тихончуку Р.М., директору приватного підприємства «Управлінська компанія 

«Житлофонд» Цегелі В.Д., заступнику начальнику управління освіти Музиці Т.В., 

начальнику  відділу культури Джус С.М. та начальнику управління праці та соціального 

захисту населення Біласу С.Г. видати наказ про  припинення опалювального  сезону з 16 

квітня 2019року з 00.00год. 

4. Керівникам шкільних, дошкільних та позашкільних закладів, обладнаних 

індивідуальними модульними котельнями,  при зниженні температури у приміщеннях  

нижче санітарних норм,  продовжувати  опалення у закладах.  

Контроль за температурним режимом покласти на керівників закладів.  

5. Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) передбачити  кошти  на оплату за 

використаний природний газ та на оплату операторам модульних котелень закладів. 

6. Текст рішення розмістити на офіційному сайті міської ради в день прийняття 

рішення. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови  

Вихівського В.Б. та начальника управління житлово-комунального господарства та 

з питань регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. 

 

 

 

      Міський голова      М. Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


