КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 16
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
17 червня 2021 року

м. Козятин

Головуючий: міський голова Єрмолаєва Т.М.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про вжиття заходів щодо недопущення зриву опалювального сезону
2021-2022 років
(КОРНІЙЧУК А.О.)
Доповів інформацію, що теплопостачальні компанії ТОВ «Вінницятеплоенерго», ТОВ «Вінниця-облтеплоенерго» та ТОВ «Вінницькі теплові
мережі» фактично саботують виконання Плану комплексних заходів з підготовки
підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного
комплексу та об’єктів соціальної сфери міста Козятина до роботи в умовах
осінньо-зимового періоду 2021-2022 років, затвердженого рішенням 11 сесії 8
скликання від 28.05.2021 № 307-VІII, на неодноразові звернення керівництво
вказаних компаній не реагує, проведення заходів ігнорує та перешкоджає їх
проведенню, блокуючи вхідні двері до котелень. Відсутність доступу до них
перешкоджає
комунальному
підприємству
«Чисте
місто»
провести
інвентаризацію майна підприємства, що знаходиться у приміщеннях котелень.
Такі дії теплопостачальних компаній можуть призвести до зриву
опалювального сезону 2021-2022 років та відповідно до зриву навчального
процесу у освітніх закладах, зриву лікувального процесу у закладах охорони
здоров’я, що в умовах пандемії CОVID-19 загрожує життю та здоров’ю людей.
Викладені вище факти можуть призвести до виникнення надзвичайних
ситуацій (згідно Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010) у теплових
мережах (НС 10820), пов’язаних з інфекційними захворюваннями (НС 20710).
З метою недопущення зриву опалювального сезону 2021-2022 років,
виникнення надзвичайних ситуацій, за результатами доповіді та з урахуванням
обговорення, Комісія ВИРІШИЛА:
1. Керівникам теплопостачальних компаній ТОВ «Вінниця-теплоенерго»,
ТОВ «Вінниця-облтеплоенерго» та ТОВ «Вінницькі теплові мережі» забезпечити
доступ до котелень членів інвентаризаційної комісії та працівників комунального
підприємства «Чисте місто».
Термін: до 10.00 год. 22.06.2021

2. У разі ненадання доступу до приміщень котелень комунальному
підприємству «Чисте місто» (Юхимець С.О.):
1) забезпечити відкриття дверей котелень та доступ до приміщень
механічним способом.
Термін: 10.00 год. 22.06.2021
2) забезпечити збереження майна, що знаходиться в котельнях та
недопущення доступу до приміщень сторонніх осіб.
Термін: постійно
3. Відділенню поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області
(Андрущак Р.Л.) забезпечити охорону громадського порядку та дотримання
законності при відкритті приміщень котелень.
Термін: 22.06.2021
4. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради
(Корнійчук А.О.) забезпечити контроль проведення заходів із забезпечення
доступу до приміщень котелень та організацію і проведенню заходів з підготовки
до опалювального сезону.
Термін виконання: 22.06.2021, до початку опалювального сезону
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