
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

30 жовтня 2019 року                  м. Шепетівка                           № 310 

 

Про початок опалювального 

сезону 2019/2020 року в 

м. Шепетівка 

 

 Відповідно  до  Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, 

затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007року №71, 

пункту5 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 

води і водовідведення, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 

2005 року № 630, з метою своєчасного та якісного забезпечення споживачів  

м. Шепетівка тепловою енергією, для створення комфортних умов  у помешканнях,  керуючись 

підпунктом 5 пункту "а" статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Шепетівському підприємству теплових мереж розпочати опалювальний сезон 

2019/2020 року в м. Шепетівка з "01"листопада 2019року. 

2. Керівництву Шепетівського підприємства теплових мереж не пізніше 12год.00хв. 

"01"листопада 2019року доповісти виконавчому комітету про початок 

опалювального сезону.  

3. Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій провести розірвання 

угод з ТОВ "Шепетівка Енергоінвест"  на надання послуг з централізованого 

опалення та укласти угоди  на надання послуг з централізованого опалення з 

Шепетівським підприємством теплових мереж у відповідності до рішення  LXII сесії 

міської ради VII скликання  №1 від  11.10.2019року " Про стан виконання рішення 

сесії №1 від 06.11.2017року". 

4. Шепетівському підприємству теплових мереж припинити видачу технічних умов на 

від'єднання від мереж централізованого опалення до завершення опалювального 

сезону 2019/2020року, крім випадків, коли абоненти надають: 

-  акт про відключення квартири ( нежитлового приміщення, секції, під'їзду, 

будинку)від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП; 

- витяг з протоколу засідання міської постійно діючої міжвідомчої комісії з 

розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж 

централізованого теплопостачання при відмові споживачів від централізованого 

теплопостачання про надання дозволу на відключення квартири від 

централізованого опалення та облаштування у квартирі індивідуального 

опалення; 

- проект на облаштування індивідуального опалення. 

5. 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 


