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УКРАЇНА
ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

■/ ?  ^ у. ^ ^ 2021 року Вовчанськ №

Про початок опалювального періоду

Відповідно до пункту 8 Правил надання послуг з постачання теплової 
енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 
2019 року № 830 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 
вересня 2021 року № 1022), враховуючи розпорядження виконуючого 
обов’язки голови обласної державної адміністрації від 08.жовтня 2021 року 
№ 511 «Про початок опалювального періоду», розпорядження секретаря 
Вовчанської міської ради від 08.10.2021 року № 353 «Про початок 
опалювального періоду в закладах охорони здоров’я», керуючись ст. 42, ст. 
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Розпочати опалювальний період першочергово на об’єктах, для 
теплопостачання яких не використовується природний газ, а також у 
житлових будинках, закладах дошкільної освіти, закладах охорони здоров’я, 
з урахуванням розпорядження секретаря Вовчанської міської ради від 
08.10.2021 року № 353 «Про початок опалювального періоду в закладах 
охорони здоров’я» та інших закладах соціальної сфери, обладнаних 
системами автономного опалення з 15 жовтня 2021 року, у закладах 
загальної середньої освіти у зв’язку з осінніми канікулами з 17 жовтня 2021 
року.

2. Вовчанському підприємству теплових мереж забезпечити 
подачу теплоносія за графіками.

Надання послуг із теплопостачання юридичним особам здійснювати 
за умови дотримання укладених договорів.

3. Підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми 
власності вжити невідкладних заходів щодо своєчасного включення 
опалювальних приладів відповідно до чинних правил і норм та організації 
виконання пункту 1 розпорядження.



4. Рекомендувати Вовчанській дільниці Чугуївського відділення 
АТ «Харківгаз» забезпечити своєчасне підключення газових опалювальних 
приладів споживачам відповідно до діючих норм і правил.

5. Попередити керівників підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності про відповідальність, передбачену чинним 
законодавством України, за порушення строків початку опалювального 
періоду та подальшого безперебійного теплопостачання об’єктів, зазначених 
у пункті 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Ольгу КАМІНСЬКУ.


