
 
  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

21.10.2014 № 534 
 
Про початок та проходження 
опалювального сезону 
2014/2015 року в населених 
пунктах області 

 
 
Керуючись статтею 20 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», підпунктом 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 09.07.2014 № 296 «Деякі питання забезпечення населення, підприємств та 
організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014/15 року», 
Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної 
та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.07.2005 № 630, враховуючи погодження Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України і Міністерства енергетики та вугільної промисловості України: 

 
1. Розпочати опалювальний сезон 2014/2015 року в населених пунктах 

області, як це передбачено пунктом 4 Правил підготовки теплових господарств 
до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та 
енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 10 грудня 2007 року № 620/378, який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, та 
підпунктом 7.9.4 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, 
затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 
14 лютого 2007 року № 71, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
05 березня 2007 року за № 197/13464. 

 
2. Головам райдержадміністрацій: 
1) забезпечити на підпорядкованій території фактичне споживання 

природного газу всіма категоріями споживачів у межах Розподілів обсягів 
природного газу, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 09.09.2014 № 464 «Про затвердження Розподілів обсягів природного газу»; 

2) тримати на постійному контролі стан проходження опалювального 
сезону на підпорядкованій території; 
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3) невідкладно інформувати Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва облдержадміністрації у разі виникнення аварійних 
ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства під час проходження 
опалювального сезону. 

 
3. Запропонувати міським головам міст обласного значення забезпечити 

виконання пункту 2 цього розпорядження. 
 
4. Департаментам облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров’я: 
1) вжити заходів для забезпечення постійного контролю за станом 

проходження опалювального сезону на об’єктах соціальної сфери області; 
2) забезпечити щодобове надання Департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва облдержадміністрації інформації про стан 
проходження опалювального сезону на об’єктах соціальної сфери. 
 

5. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації до 15.04.2015 надати голові облдержадміністрації 
узагальнену інформацію про хід виконання цього розпорядження. 
 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Гончарука П.А. 

 
 
 

Перший заступник голови 
обласної державної адміністрації     Г.В. Самардак 
 
 
 
 
 
 


