УКРАЇНА

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 18.03.2015 №51
м. Красноармійськ

Про закінчення опалювального
періоду 2014-2015 років

З метою своєчасного і стабільного забезпечення населення, об’єктів соціальнокультурного призначення тепловою енергією в осінньо-зимовий період 2013-2014 років,
згідно підпункту 2 пункту 3 статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
пункту 5 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води

і водовідведення», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України

від 21.07.2005 № 630, Постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.1996 № 619 «Про
затвердження норм використання природного газу населенням за відсутністю газових
лічильників», відповідно до листів КП

«Красноармійськтепломережа» від

13.03.2015

№ 04-341 та Красноармійського управління по газопостачанню та газифікації від 04.03.2015
№ 03/199.
Для

упорядкування

користування

опалювальними

приладами

будинків

індивідуального сектору та обліку спожитого газу, керуючись статями 30, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1.

Установити термін закінчення опалювального сезону 2014-2015 років -

01.04.2015:
1.1. Для котельних КП «Красноармійськтепломережа» (Колпаков) та окремо
розташованих котельних відділу освіти міської ради (Мордвинова) у разі підвищення
температури зовнішнього повітря протягом трьох діб +80 С припинити опалення завчасно.
1.2.

Рекомендувати

ПАТ

«Шахтоуправління

локомотивному депо Красноармійськ (Неголюк),

«Покровське»

(Головко),

ДП «Донецька залізниця» ЯБМЕУ–6

(Заруба), ДонЦМКР ДП «Донецька залізниця» (Власенко) – 01.04.2015 року

2. Згідно письмових звернень керівників: відділу освіти міської ради (Мордвінова),
комунальній медичній установі «ЦПМСД» (Волкова), центральній районній лікарні
(Шутько), ДЗ «Вузлова лікарня ст. Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» (Кандибко),
Геріатричного

пансіонату

з

психоневрологічним

відділом

(Бондар)

подовжити

опалювальний період до 15.04.2015 року.

3.

Передбачити

ПАТ

«Шахтоуправління

«Покровське»

(Головко),

локомотивному депо Красноармійськ (Неголюк), ДП «Донецька залізниця» ЯБМЕУ–6
(Заруба),

ДонЦМКР

ДП

«Донецька

залізниця»

(Власенко),

КП “Красноармійськтепломережа” (Колпаков), відділу освіти міської ради (Мордвинова),
комунальній медичній установі «ЦПМСД» (Волкова), центральній районній лікарні
(Шутько), ДЗ «Вузлова лікарня ст. Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» (Кандибко)
заходів щодо забезпечення температурного режиму у приміщеннях об'єктів соціальної сфери
згідно із санітарними нормами.
4. Закінчити опалювальний період 2014-2015 років для громадян, що мешкають у
будинках з індивідуальним опаленням та використовують природний газ, як паливо,
30.04.2015 року.
5. Рішення виконкому від 23.10.2014 № 275 Про внесення змін до рішення виконкому
міської ради від 15.10.2014 № 252 «Про початок опалювального періоду 2014-2015 років»
зняти з контролю, як виконане.
6. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на житловокомунальний відділ міської ради (Юзипович), контроль – на заступника міського голови
Капінус В.Г.

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко

