КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 22
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуації
12 жовтня 2021 року

м. Козятин

Головуючий: голова міської комісії з питань ТЕБ та НС, міський голова
Єрмолаєва Т.М.
Присутні: члени комісії (згідно списку),
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Щодо недопущення зриву початку опалювального сезону 2021-2022
років на території міста Козятина
СЛУХАЛИ:
заступника міського голови - начальника управління житлово-комунального
господарства міської ради Андрія КОРНІЙЧУКА;
Відповідно до розпорядження міського голови від 08.10.2021 №506-р «Про
початок опалювального сезону в м. Козятин», враховуючи стрімке пониження
середньодобової температури повітря (до +8С протягом трьох діб), з метою
дотримання санітарно-гігієнічних вимог в приміщеннях соціальних закладів, в
першу чергу закладів з постійним перебуванням людей (лікарняні заклади,
заклади дошкільної освіти тощо) прийнято рішення щодо початку опалювального
сезону на території Козятинської територіальної громади з 10 жовтня 2021 року.
Послуги з централізованого теплопостачання на території громади надаються
4-ма теплопостачальними організаціями, а саме:
ТОВ «Вінниця-облтеплоенерго» - 8 об’єктів ;
ТОВ «Вінниця-теплоенерго» - 3 об’єкти;
ТОВ «Вінницькі теплові мережі» - 12 об’єктів;
ТОВ «Козятинбуд» - 5 об’єктів.
Решта споживачів забезпечені індивідуальними об’єктами теплозабезпечення
(побутові котли, мінікотельні, блочно-модульні котельні).
Серед перерахованих теплопостачальних закладів розпочали подачу теплової
енергії до споживачів лише одне підприємство – ТОВ «Козятинбуд».
Решта суб’єктів господарювання, а саме ТОВ «Вінниця-облтеплоенерго»,
ТОВ «Вінниця-теплоенерго», ТОВ «Вінницькі теплові мережі» - не розпочали
подачу теплової енергії до споживачів.
Зазначені суб’єкти господарювання, мають відповідні дозвільні документи на
провадження господарської діяльності в сфері централізованого теплопостачання.
Відповідно до статті 25 Закону України «Про теплопостачання»
теплопостачальні організації зобов’язані забезпечувати надійне постачання
обсягів теплової енергії відповідно до умов договору, а також норм і правил.

Крім того, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності у
сфері теплопостачання, затвердженими постановою НКРЕКП від 22.03.2017 №308
при провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб’єкт
господарювання зобов’язаний не допускати обмеження або припинення
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, якщо
необхідність такого обмеження не встановлена законодавством;.
Таким чином, суб’єкти господарювання, відповідно до умов договорів та
вимог чинного законодавства, зобов’язані розпочати подачу теплової енергії до
споживачів, з якими наявні чинні договори на постачання теплової енергії (за ДК
021:2015 - № 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція».).
З метою недопущення зриву початку опалювального сезону 2021-2022 років
на території міста Козятина, розмерзання систем централізованого
теплопостачання, за результатами доповідей та з урахуванням обговорень,
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Теплопостачальним організаціям ТОВ «Вінниця-облтеплоенерго», ТОВ
«Вінниця-теплоенерго», ТОВ «Вінницькі теплові мережі» негайно розпочати
опалювальний сезон для споживачів, з якими заключені договори на постачання
теплової енергії.
Термін: невідкладно
2. Керівникам бюджетних закладів провести звіряння кредиторської
заборгованості перед теплопостачальними організаціями з підписанням
відповідних актів (ТОВ «Вінниця-облтеплоенерго», ТОВ «Вінниця-теплоенерго»,
ТОВ «Вінницькі теплові мережі») та, в разі її виявлення, вжити невідкладних
заходів щодо її погашення.
Термін: невідкладно
3. Рекомендувати бюджетним закладам, що фінансуються з різних рівнів
бюджетів та закуповують теплову енергію для потреб опалення та гарячого
водопостачання, при здійсненні закупівлі застосувати норми частини 3 пункту 2
статті 40 Закону України
«Про публічні закупівлі», а саме проведення
переговорної процедури з теплопостачальними організаціями.
Термін: невідкладно
4. Управлінню майнових та земельних ресурсів міської ради
(І.Репало) підготувати на позачергове засідання сесії міської ради проект рішення
«Про визнання такими, що втратили чинність рішення 11 сесії Козятинської
міської ради 8 скликання від 28.05.2021 №318-VIII «Про припинення договору
оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної
громади м. Козятин з ТОВ «Вінницькі теплові мережі», рішення 11 сесії
Козятинської міської ради 8 скликання від 28.05.2021 №319-VIII «Про
припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної
власності територіальної громади м. Козятин з ТОВ «Вінниця-теплоенерго» та
рішення 11 сесії Козятинської міської ради 8 скликання від 28.05.2021 №320-VIII
«Про припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до
комунальної власності територіальної громади м. Козятин з ТОВ «Вінницяоблтеплоенерго».
Термін: невідкладно

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
- начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Андрія
КОРНІЙЧУКА.

Голова комісії

Секретар комісії

Тетяна ЄРМОЛАЄВА

Георгій ЛИПОВЕЦЬКИЙ

