
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

«     » жовтня 2018року                         м. Шепетівка                           № ____ 

 

 

Про виконання заходів з підготовки 

житлово-комунального господарства та 

об’єктів соціальної сфери до роботи в 

зимовий період 2018-2019 року 

 

 Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства 

та з питань регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про виконання заходів з 

підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в 

зимовий період 2018-2019 року, керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:  

 

1. Інформацію начальника управління житлово-комунального господарства та з 

питань регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. взяти до відома. 

2. Звернути увагу керівників приватного підприємства «Управлінська компанія 

«Управдом» Тихончука Р.М., приватного підприємства «Управлінська компанія 

«Житлофонд» Цегелі В.Д., ОСББ «Островського 7» Парфенюк В.В., ОСББ 

«Солідарність» Решетняка М.І. на необхідність своєчасної підготовки будинків до 

опалювального періоду 2018-2019 року. 

3. Керівництву ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» не пізніше 12год.00хв.22.10.2018року 

доповісти виконавчому комітету про початок опалювального сезону та отримані 

номінації для ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» від НАК «Нафтогаз України» на 

постачання природного газу на опалювальний сезон 2018/2019 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови  Вихівського В.Б. та управління житлово-комунального господарства та з 

питань регулювання земельних відносин  (Цвіркун П.І.). 

 

 

 

Міський голова    М. Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Готував: 

 

Начальник управління  

житлово-комунального 

господарства та з питань 

регулювання земельних відносин     П. Цвіркун                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник 

міського голови       В. Вихівський 

                                                                                  

 

Начальник юридичного відділу                                                     А. Бабась 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                    В. Рачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення надсилається: 

       

1. Управління ЖКГ та з питань регулювання земельних відносин 

2. Юридичний відділ 

3. ПП "Управлінська компанія "Управдом" 

4. ПП "Управлінська компанія "Житлофонд» 

5. Управління економічного розвитку 

6. Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Інформація про виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та 

об’єктів соціальної сфери до роботи в зимовий період 2018-2019 року. 

 

       За результатом проходження зимового періоду 2017-2018 року підприємства житлово-

комунального господарства та установами бюджетної сфери комунальної власності визначено 

заходи по підготовці до зимового періоду 2018-2019 року. 

      За час весна-осінь 2018 року виконувались необхідні роботи по підготовці до зимового 

періоду 2018-2019 року. 

      На засіданні комісії з питань ТЕБ та НС 28.09.2018 року розглядалось питання про 

готовність ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», Шепетівського комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства, комунального підприємства «Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство», бюджетних закладів комунальної власності, 

приватного підприємства «Управлінська компанія «Управдом» та приватного підприємства 

«Управлінська компанія «Житлофонд» до зимового періоду 2018-2019 року. 

        Комісія відзначила високий відсоток готовності до зимового періоду 2018-2019 року. 

        В той же час, комісія акцентувала увагу на готовності ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

почати своєчасно опалювальний сезон 2018-2019 року та провести опалювальний сезон без 

зривів через наявну значну заборгованість за спожитий природний газ та відсутність номінації 

на постаку природного газу з НАК «Нафтогаз України». 

        Комісія зобов’язала генерального директора ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» Пустовойта 

О.С.: 

- до 10.10.2018 року підписати договори з НАК 2Нафтогаз України» на поставку газу ТОВ 

«Шепетівка Енергоінвест» на опалювальний сезон 2018-2019 року; 

- до 10.10.2018 року отримати номінації на поставку газу з НАК 2Нафтогаз України» на 

опалювальний сезон 2018-2019 року; 

- до 11.10.2018 року про проведену роботу письмово доповісти комісії; 

- до 15.10.2018 року забезпечити завершення підготовки об’єктів теплопостачання до 

роботи протягом осінньо-зимового періоду 2018-2019 року. 

 

          

 


