
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 19.09.2018 № 140 

м. Золотоноша 
 

Про створення комісії для здійснення контролю  

готовності об’єктів теплового господарства  

в м. Золотоноша до опалювального періоду  

2018-2019  років 

 

З метою виконання „Плану комплексних заходів по підготовці об’єктів 

житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-

2019 років”, керуючись п. 7, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

1. Створити комісію для здійснення контролю готовності об'єктів теплового 

господарства в м. Золотоноша до опалювального періоду 2018-2019 років та 

готовності до експлуатації будівель закладів освіти, житлових будинків з 

оформленням відповідних документів, передбачених додатком, що додається, в 

складі: 

Масло О.М. голова комісії, перший заступник міського голови 

Харін А.В. секретар комісії, начальник інженерно-технічного відділу 

управління житлово-комунального господарства 

                                          Члени комісії : 

Флоренко О.А. начальник управління житлово-комунального 

господарства; 

Кривошея Ю.С. начальник відділу управління майном УЖКГ; 

Гончар В.О. голова правління ПрАТ „Янтарь”  (за згодою); 

Онопрієнко О.І. заступник голови правління ПрАТ „Янтарь” (за згодою); 

Олефір А.В. майстер ПрАТ „Янтарь” (за згодою); 

Грицай Л.І. головний інженер КП „Міський водоканал”; 

Строкань О.М. начальник міського відділу освіти. 

2. До 10.10.2018 комісії провести обстеження будівель закладів освіти та 

житлових будинків комунальної власності в м. Золотоноша з метою визначення 

стану готовності до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. 

3. Склад комісії по перевірці готовності до експлуатації в осінньо-зимовий 

період 2018-2019 років житлових будинків, що перебувають у власності та на 

балансі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-
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будівельних кооперативів, визначається керівництвом кожного окремого ОСББ 

чи ЖБК. 

4. Управлінню житлово-комунального господарства (Флоренко О.А.) дане 

розпорядження оприлюднити в засобах масової інформації. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М., управління житлово-комунального 

господарства (Флоренко О.А.), відділ освіти (Строкань О.М.). 
 

 

Міський голова         В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флоренко 53346 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 19.09.2018  №140   

 

 

ПЕРЕЛІК 

документів для проведення документальної перевірки готовності теплового 

господарства м. Золотоноша (в тім числі житлових будинків) до опалювального 

сезону 2018-2019 років 
 

№ 

з/п 
Найменування документів 

Організація, 

підприємство, 

відповідальні за 

складання і надання 

документу 

1 2 3 

1. Паспорт ТП  
КП „Міський 

водоканал” 

2. Паспорт готовності будівель  

Відділ освіти, ПрАТ 

„Янтарь”,  

ОСББ, ЖБК 

3. 
План заходів  по підготовці до опалювального 

сезону, графіки виконання  

ПрАТ „Янтарь”  

 

4. 

План заходів, акти виконаних робіт з 

підготовки до опалювального періоду 

(ремонт/заміна інженерного обладнання) 

КП „Міський 

водоканал”, ОСББ, 

ЖБК, відділ освіти 

5. Наказ про організаційно-технічні заходи 

КП „Міський 

водоканал”, ПрАТ, 

„Янтарь”, ОСББ, ЖБК, 

відділ освіти 

6. 
Акт проведення промивки внутрішніх систем 

централізованого опалення будівель 

КП „Міський 

водоканал” 

7. 

Акт проведення гідравлічних випробувань на 

щільність внутрішніх систем централізованого 

опалення будівель 

КП „Міський 

водоканал”, відділ 

освіти 

8. Акт повірки засобів вимірювальної техніки 

КП „Міський 

водоканал”, відділ 

освіти 

9. 

Акт готовності приєднання об’єкту до 

теплових мереж від теплопостачальної 

організації  

КП „Міський 

водоканал” 

10. 

Довідка про стан герметизації вводів 

трубопроводів (водопостачання та 

водовідведення) 

Управління ЖКГ, 

ПрАТ, „Янтарь”, 

ОСББ, ЖБК, відділ 

освіти 



11. 

Довідка балансоутримувача про наявність та 

стан звужуючих пристроїв опломбованих 

теплопостачальною організацією 

КП „Міський 

водоканал”, 

Управління ЖКГ, 

ОСББ, ЖБК 

12. 
Довідка балансоутримувача про стан 

теплоізоляції трубопроводів 

Управління ЖКГ 

ПрАТ, „Янтарь”, 

ОСББ, ЖБК, відділ 

освіти,  

13. 

 Надати акт про стан димових та вентиляційних 

каналів (від спеціалізованої організації, що має 

дозвіл від Держгірпромнагляду на виконання 

робіт підвищеної небезпеки, або має ліцензію 

на виконання відповідних видів робіт) 

ПрАТ „Янтарь”,  

ОСББ, ЖБК, відділ 

освіти 

 

 

 

 

Керуючий справами   О.В. Шакура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Флоренко 53346 


