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ГОЛОВАМ ОСББ та ЖБК
Відповідно до «Правил користування тепловою енергією», «Правил підготовки теплових
господарств до опалювального періоду», а також на підставі договорів «Про надання послуг з
централізованого опалення» та договору «Про спільне використання внутрішньо будинкових систем
централізованого опалення» (з умови його укладення), Вам необхідно в термін до 1 вересня 2019 року
виконати роботи по внутрішньобудинковим системам опалення та тепловим мережам, які знаходяться на
балансоутриманні Вашого ОСББ (ЖБК ) , а саме:
1. Призначити відповідальну особу або укласти договір з організацією, яка має ліцензію на виконання робіт
по підготовці до опалювального періоду (промивання (продування), гідравлічні випробування внутрішніх та
зовнішніх мереж теплопостачання, ремонт запірної арматури, тощо). Обслуговування систем
теплопостачання повинно проводитися підготовленим та атестованим персоналом.
2. В термін до 1 травня 2019 року провести огляд та розробити заходи по підготовці систем
теплоспоживання з урахуванням усіх вимог розділу VІІІ «Правил підготовки теплових господарств до
опалювального періоду», затв. постановою КМУ № 620/378 від 10.12.08р. Підписати та затвердити їх
надавачем послуг.
3. Провести ревізію запірної арматури трубопроводів, систем теплоспоживання (при необхідності виконати
ремонт), встановити розрахункові дросельні шайби та оформити акт відповідно до вимог п.2 розділу X
«Правил підготовки теплових господарств». Акт надається до КП «Новомосковстктеплоенерго».
4. Укомплектувати вузли управління системи теплопостачання житлового будинку термометрами,
манометрами ,виконати роботи з ізоляції трубопроводів системи опалення.
5. Провести промивання (продування) та гідравлічні випробування внутрішніх та зовнішніх (при наявності)
мереж системи теплопостачання в присутності представників КП "Новомосковськтеплоенерго" та
оформити акти відповідно до вимог п.2 розділу X «Правил підготовки теплових господарств». Акти
надаються до КП «Новомосковстктеплоенерго».
6.Провести утеплення віконних та дверних прорізів місць загального користування, підвальних
приміщень та горищ.
7. При наявності вузла обліку теплової енергії, який знаходиться на балансоутриманні Вашого ОСББ
(ЖСК),
провести комплекс робіт по його підготовці до опалювального періоду та оформити акт
готовності вузла обліку до експлуатації відповідно до «Правил технічної експлуатації теплових установок
і мереж» . Акт надається до КП «Новомосковстктеплоенерго».
8. Усунути можливість водорозбору із систем опалення.
9 Звільнити приміщення вузлів управління системи теплопостачання житлового будинку від сторонніх
предметів.
10. У відповідності до п. 6 розділу ІX « Правил підготовки теплових господарств до опалювального
періоду» забезпечити неможливість доступу у приміщення вузлів управління системи теплопостачання
житлового будинку сторонніх осіб, а саме, закрити на механічні замки горища та технічні підпілля,
вивісити таблички із зазначенням місцезнаходження ключів.
11. Забезпечити безпеку електроосвітлення приміщень вузлів теплопостачання.
12. Провести освітлення технічних підпіль та горищ. Забезпечити безпеку електроосвітлення приміщень
вузлів теплопостачання.
13. Провести дезінфекцію та дератізацію місць проходження трубопроводів теплотехнічних систем,
розташованих у підвальних приміщеннях житлового будинку, підтримувати їх санітарний стан
відповідно до вимог промсанітарії.
14.Після закінчення усіх робіт оформити акт готовності житлового будинку до опалювального періоду
відповідно до вимог п.2 розділу X «Правил підготовки теплових господарств» та надати його до
КП "Новомосковськтеплоенерго" не пізніше 1 вересня 2019 року.
Підставою для надання теплоносія є акт готовності житлового будинку до опалювального періоду,
оформлений у відповідності до вимог « Правил підготовки теплових господарств до опалювального
періоду» від 10.12.08р. № 620/378 та підписаний інспектором Госенергонагляду та всіма членами
комісії.
Зразки бланків актів розміщено на сайті підприємства: www. novoteplo@ optima. com.ua.

КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ
(ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВ),
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ – ПІДПРИЄМЦЯМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
Відповідно до «Правил користування тепловою енергією», «Правил підготовки теплових
господарств до опалювального періоду», а також на підставі договору на відпуск теплової енергії Вам
необхідно в термін до
1 вересня 2019 року виконати наступні роботи по внутрішньобудинковим
системам опалення, тепловим мережам, підвідомчим Вашому підприємству:
1.Наказом по підприємству призначити з числа керівних інженерно-технічних працівників особу,
відповідальну за справний технічний стан і безпечну експлуатацію власних тепловикористовуючих
установок і теплових мереж.
2. У термін до 1 травня 2019 року провести огляд та розробити заходи по підготовці систем
теплоспоживання, які знаходяться на Вашому балансоутриманні з урахуванням усіх вимог розділу VІІІ
«Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», затв. постановою КМУ № 620/378
від 10.12.08р. Підписати та затвердити їх надавачем послуг.
3.Обслуговування систем теплопостачання повинно проводитися підготовленим та атестованим
персоналом.
4.Провести ревізію, ремонт запірної арматури трубопроводів, систем теплоспоживання.
5.Звільнити приміщення вузлів управління від сторонніх предметів.
6.Забезпечити неможливість доступу у приміщення вузлів управління сторонніх осіб. У відповідності
до п. 6 розділу ІX « Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду»:
- закрити на механічні замки горища та технічні підпілля;
- вивісити таблички із зазначенням місцезнаходження ключів.
7.Усунути можливість водорозбору із систем опалення.
8.Вузли управління укомплектувати термометрами, манометрами.
9.Забезпечити безпеку електроосвітлення приміщень вузлів теплопостачання.
10.Встановити розрахункові дросельні шайби (місце встановлення та діаметр узгодити з
КП "Новомосковськтеплоенерго").
11.Провести промивку систем опалення в присутності представників КП "Новомосковськтеплоенерго".
Зразки бланків актів розміщені на сайті підприємства: www. novoteplo@ optima. com.ua.
12.Провести гідравлічні випробування вводів теплових мереж в присутності представників
КП "Новомосковськтеплоенерго". Зразки бланків актів розміщені на сайті підприємства: www.
novoteplo@ optima. com.ua.
13.Провести освітлення технічних підпіль та горищ. Провести дезінфекцію та дератізацію місць
проходження трубопроводів теплотехнічних систем, розташованих у підвальних приміщеннях
житлового будинку, підтримувати їх санітарний стан відповідно до вимог промсанітарії.
14.Провести утеплення віконних та дверних прорізів.
15.При наявності комерційного вузла обліку теплової енергії провести комплекс робіт по підготовці
вузла обліку до опалювального періоду згідно з «Правилами технічної експлуатації теплових
установок і мереж».
Відповідно до "Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж", затв. наказом
Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007р. №71, зареєстр. у Міністерстві юстиції
України 5.03.2007р., Вам необхідно в термін до 1 вересня 2019 року оформити та підписати акт
готовності вузла обліку теплової енергії до експлуатації.
16.Після закінчення
усіх робіт оформити акти готовності об’єктів до опалювального періоду
відповідно до вимог п.2 розділу X «Правил підготовки теплових господарств» та надати їх у
КП "Новомосковськтеплоенерго" не пізніше 1 вересня 2019 року. Зразки бланків актів розміщені на
сайті підприємства: www. novoteplo@ optima. com.ua.
Підставою для подачі теплоносія є акт готовності теплового господарства споживача теплової
енергії до роботи в опалювальний період, оформлений у відповідності до вимог « Правил підготовки
теплових господарств до опалювального періоду» від 10.12.08р. № 620/378 та підписаний інспектором
Госенергонагляду та всіма членами комісії.
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