
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

25 червня 2018 року                                                                                    №  212 

 

Про стан підготовки суб’єктів господарювання  

міста до опалювального сезону 2018 – 2019 років 

 

Заслухавши інформацію представників суб’єктів господарювання міста, 

керуючись наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства 

житлово-комунального господарства України від 10.12.2008  N 620/378 «Про 

затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального 

періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 р. за 

N 1310/16001, виконавчий комітет Гребінківської міської ради   

ВИРІШИВ :   

1. Керівникам  виробничого підрозділу «Локомотивне депо Гребінка» 

регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 

(Кононенко Ю.А.), ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» (Приймак Д.В.), ТОВ 

«Східтеплоенернго» (Крутильов А.К.), виробничого підрозділу Виробничий 

підрозділ «Кременчуцьке територіальне управління» філії «Центр будівельно-

монтажних робіт та  експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська 

залізниця»  (Запорожець А.В.), виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне 

депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська 

залізниця»  (Яременко В.Р.), керівникам підприємств, організацій і установ – 

споживачам послуг:    

1.1. Провести роботи на теплоджерелах, теплових мережах, насосних і ЦТП (по 

балансовій належності) по профілактиці, ремонту і, при необхідності, заміні  

обладнання, трубопроводів та систем регулювання і обліку теплової енергії. 

1.2. Провести у встановлені терміни повірку приладів обліку теплової енергії, 

по яких здійснюються комерційні розрахунки, а також контрольно-

вимірювальних приладів (КВП) по контролю параметрів теплоносія.  

1.3. Створити необхідний запас матеріальних ресурсів, укомплектувати 

ремонтні підрозділи необхідними машинами і механізмами. 

1.4. Провести роботи по профілактиці і ремонту зовнішніх і внутрішніх газо - 

водо- і електрокомунікацій, які знаходяться на балансі підприємств. 

1.5. Провести промивки, випробування і налагоджувальні роботи на обладнанні 

теплоджерел, теплових мереж у відповідності до діючих вимог. 

1.6. Провести ревізію запірної, дренажної, повітрявипускної і регулюючої 

арматури на інженерних мережах. 

1.7. Провести інвентаризацію укладених договорів на постачання теплової 

енергії. 



2. Споживачам теплової енергії, балансоутримувачам житлових будинків: 

2.1. Провести роботи по профілактиці, ремонту, заміні (при необхідності) 

обладнання, теплових установок, трубопроводів теплових мереж, внутрішніх 

систем теплопостачання житлових будинків і споруд. У відповідності до вимог 

ВД виконати відповідні промивки і випробування. 

2.2. Провести роботи по профілактиці і ремонту внутрішніх і підвідних газо-, 

водо- і електрокомунікацій, які знаходяться на балансі суб’єкта 

господарювання, приладів контролю і регулювання теплової енергії, в тому 

числі по своєчасній повірці комерційних приладів обліку теплової енергії, а 

також КВП по контролю за параметрами теплоносія. 

2.3. Відпрацювати варіанти можливих аварійних ситуацій і розробити плани по 

їх ліквідації, з зазначенням необхідного запасу матеріалів та обладнання. 

2.4. Для усунення аварійних ситуацій, скласти (скорегувати) перелік і створити 

(поповнити) аварійний (розрахунковий) запас частин і матеріалів для 

встановленого обладнання, яке експлуатується. 

2.5. Особам, відповідальними за теплове господарство  пройти у встановлені 

терміни перевірку знань з технології робіт та інших НД, які стосуються 

теплопостачання та розрахунків за теплову енергію. 

3. Споживачам теплової енергії, які експлуатують житловий фонд (в т. ч. 

Гребінківський комбінат комунальних підприємств): 

3.1. Розробити і затвердити у встановленому порядку плани-графіки ремонту та 

випробувань обладнання, теплових мереж на період проведення ремонтно- 

профілактичних і налагоджувальних робіт, з урахуванням дефектів, виявлених 

при проходженні попереднього опалювального сезону. 

3.2. Створити необхідний запас матеріалів та розрахувати потребу в трудових 

ресурсах для своєчасного і якісного проведення ремонту обладнання житлових 

будинків з метою їх підготовки до опалювального сезону. 

3.3. Виконати роботи по профілактиці і ремонту внутрішньобудинкових систем 

теплопостачання. 

3.4. Виконати промивку внутрішньобудинкових систем опалення з 

оформленням актів встановленої форми в порядку, передбаченому вимогам НД. 

3.5. Провести гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем 

теплопостачання з оформленням відповідних актів згідно вимог, передбачених 

НД. 

3.6. Провести ревізію запірної та регулюючої арматури, обладнання і 

трубопроводів, відновити відсутнє ізоляційне покриття трубопроводів та 

іншого обладнання систем теплопостачання та гарячого водопостачання. 

3.7. Утеплити віконні і дверні рами, засклити розбиті вікна сходових кліток, 

технічних поверхів, підвальних приміщень, провести утеплення теплових 

мереж. 

3.8. Особам, відповідальним за теплове господарство, у встановлені терміни, 

пройти перевірку знань з технології робіт та іншим НД, які стосуються систем 

теплоспоживання і розрахунків за теплову енергію.  

4. Всі ремонтно-профілактичні і налагоджувальні роботи та роботи по 

усуненню інших порушень і дефектів, виявлених в період підготовки до 

опалювального сезону на теплових мережах, обладнанні теплоджерел, системах 



теплопостачання та теплоспоживання суб’єктів відносин у сфері 

теплопостачання, закінчити до 15 вересня поточного року. 

5. Забезпечити готовність теплових господарств до роботи в опалювальний 

сезон 2018 – 2019 років та оформлення відповідного акту перевірки готовності 

до опалювального сезону 2018-2019 pоків. 

6. Надавачам послуг теплопостачання у разі необхідності коригування тарифу 

своєчасно подати розрахунки та звернення до уповноважених органів з метою 

винесення відповідного рішення (постанови). 

7. Для оцінки готовності  теплових  господарств  споживачів до 1  вересня  

поточного  року  утворити  комісії  з  перевірки готовності  теплових  

господарств до роботи в опалювальний період.  

 

 

 

   Міський голова                                                                В. Колісніченко 

 

 

 

 
 


