
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від __09.10.2019_ № __389_ 
м. Покровськ 

 

 

Про початок опалювального 

періоду 2019-2020 років 

 

 

З метою забезпечення населення, об’єктів соціально-культурного призначення 

тепловою енергією в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, згідно                                          

з пунктом 5 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної            

та гарячої води і водовідведення», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України  

від 21.07.2005 № 630 «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», Постановою Кабінету Міністрів України  від 21.08.2019 № 830 «Про 

затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів 

про надання послуги з постачання теплової енергії», листа Донецької обласної державної 

адміністрації Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 30.09.2019                

№ 0.1/16/1861/0/2-19 «Про початок опалювального періоду 2019-2020 років», листа                    

КП «Покровськтепломережа» від 03.10.2019 № 05-1940 «Про початок опалювального 

періоду 2019-2020 років», керуючись підпунктом 5 пункту «а» статті 30 та статтями 59, 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування  України», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Керівництву КП «Покровськтепломережа», відділу освіти міської ради, 

ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» розпочати опалювальний сезон 2019-2020 років в 

дитячих дошкільних установах, лікувально-профілактичних та навчальних закладах, що 

опалюються окремо розташованими котельнями, з 16.10.2019 року. 

 

2. Керівництву КП «Покровськтепломережа», відділу освіти міської ради, 

структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька 

залізниця» АТ «Укрзалізниця», виробничого структурного підрозділу «Донбаський центр 

механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин»               

АТ «Укрзалізниця», виробничого структурного підрозділу «Лиманське територіальне 

управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» 

АТ «Укрзалізниця»  
 



2.1. Розпочати опалювальний сезон 2019-2020 років в дитячих дошкільних 

установах, лікувально-профілактичних та навчальних закладах, для населення та інших 

категорій споживачів після 16.10.2019 року у разі зниження середньодобової температури 

зовнішнього повітря +8˚С протягом трьох діб. 

 

2.2. Надавати щоденно до 9-00 до житлово-комунального відділу міської ради   

інформацію про стан проходження опалювального сезону 2019-2020 років до 

стовідсоткового пуску об’єктів теплопостачання та підключення до опалення житлового 

фонду та соціальної сфери, далі – щомісяця 10 та 20 числа. 

 

3. Організувати на початок опалювального сезону 2019-2020 років при 

комунальних підприємствах «Покровськтепломережа», Покровськводоканал» та 

управителях житлового фонду м.Покровська (приватне підприємство «Керуюча Компанія 

«Комфорт», ФОП Корявець, ФОП Бойко, ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук) цілодобову 

роботу аварійно-диспетчерських служб. 

 

4. Рекомендувати керівникам Красноармійського управління по 

газопостачанню та газифікації,  Покровському РЕМ АТ «ДТЕК Донецькі електричні 

мережі», ДФ ДП «Регіональні енергетичні мережі» забезпечити безаварійну подачу 

палива та електроенергії підприємствам теплового господарства, соціальній сфері та 

іншим споживачам. 

 

5. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на житлово-

комунальний відділ міської ради (Юзипович), контроль – на заступника міського голови            

Луганського А.О. 

 

 

 

 

В.п. міського голови        І. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


