
 

 

 

 

 

Проєкт 

 

 
 

 

Про початок опалювального 

сезону 2020–2021 років 

 

З метою своєчасного початку опалювального сезону 2020–2021 років, 

враховуючи прогнозне зниження температури повітря, відповідно до постанови 

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 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води  

і водовідведення» та наказу Міністерства регіонального розвитку  

та будівництва України від 16.12.2010 №511 «Про прийняття національного 

стандарту ДСТУ–Н Б В.1.1–27:2010 «Захист від небезпечних геологічних 

процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожеж. Будівельна 

кліматологія», керуючись підпунктом 1 п.«а» ч.1 ст.30, ч.6 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Комунальним підприємствам Кам’янської міської ради 

«Тепломережі», «Центральні тепломережі», «Кам’янська теплопостачальна 

компанія», Акціонерному товариству «Дніпровська теплоелектроцентраль», 

товариствам з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  

та «КАМ’ЯНСЬКА ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», Приватному 

підприємству «КОМПАНІЯ МАСТЕРОК» розпочати опалювальний сезон 

2020–2021 років з 19 жовтня 2020 року. 

2. Департаменту з гуманітарних питань міської ради, управлінню 

охорони здоров’я міської ради, департаменту соціальної політики міської ради, 

Комунальним підприємствам Кам’янської міської ради «Тепломережі», 

«Центральні тепломережі», «Кам’янська теплопостачальна компанія», 

Акціонерному товариству «Дніпровська теплоелектроцентраль», товариствам  

з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  

та «КАМ’ЯНСЬКА ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», Приватному 

підприємству «КОМПАНІЯ МАСТЕРОК» забезпечити першочергову подачу 

теплової енергії до лікувальних та навчально-виховних закладів міста. 
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3. Визначити персональну відповідальність: 

- комунальних підприємств Кам’янської міської ради «Управляюча 

компанія по обслуговуванню житлового фонду» та «Інформаційні системи», 

товариств з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ-СТРОЙ», 

«Оселя» та «Підкова-Фест» – за прийняття теплоносія мешканцями житлових 

будинків; 

- комунальних підприємств Кам’янської міської ради «Кам’янська 

теплопостачальна компанія» та «Центральні тепломережі», Акціонерного 

товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» – за подачу теплоносія  

до точки розмежування; 

- департаменту з гуманітарних питань міської ради – за забезпечення 

теплопостачання закладів освіти; 

- управління охорони здоров’я міської ради – за забезпечення 

теплопостачання закладів охорони здоров’я; 

- відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення  

та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради  

– за  прийняття теплоносія мешканцями житлових будинків ОСББ та ЖБК; 

- товариств з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ІНВЕСТ 

ХОЛДИНГ» та «КАМ’ЯНСЬКА ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», 

Приватного підприємства «КОМПАНІЯ МАСТЕРОК» – за теплопостачання 

будівель закладів освіти та охорони здоров’я, що обслуговуються; 

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ-

СТРОЙ» – за своєчасне усунення аварійних ситуацій. 

4. Рекомендувати: 

4.1. Кам’янському відділенню Акціонерного товариства 

«Дніпропетровськгаз» у встановленому законодавством порядку вжити заходів 

щодо забезпечення безперебійної подачі газу згідно з технологічними 

параметрами. 

4.2. Кам’янському району електричних мереж Акціонерного товариства 

«ДТЕК «Дніпровські електромережі» забезпечити безперебійне 

електропостачання житлових будинків, будівель закладів освіти та охорони 

здоров’я. 

4.3. Комунальному підприємству «Кам’янський міськводоканал» 

Дніпропетровської обласної ради» забезпечити безперебійне водопостачання 

житлових будинків міста, будівель закладів освіти та охорони здоров’я. 

5. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 

міської ради: 

5.1. Координувати роботу щодо надання послуг з централізованого 

опалення в опалювальному сезоні 2020–2021 років. 
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5.2. Забезпечити оприлюднення цього рішення у міських засобах масової 

інформації. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Чернишова О.А. 

 

Міський голова                                                                         Андрій БІЛОУСОВ  


