
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

НАКАЗ

06.08. 2019 м. Суми № 8

Про створення комісії з перевірки  
стану готовності теплового 
господарства підприємства до роботи в
опалювальний період 2019-2020 років

Відповідно  до  Правил  підготовки  теплових  господарств  до  опалювального
періоду, затверджених Міністерством палива та енергетики України і Міністерством з
питань  житлово-комунального  господарства  України  від  10.12.2008  №  620/378  та
Правил  технічної  експлуатації  теплових  установок  і  мереж,  затверджених
Міністерством  палива  та  енергетики  України  від  14.02.2007  №  71  (із  змінами  і
доповненнями),  з  метою  оцінки  стану  готовності  теплового  господарства
підприємства до роботи у осінньо-зимовий період 2019-2020 років

НАКАЗУЮ:  

1.  Затвердити  склад  комісії з  перевірки  готовності  системи  опалення
підприємства до роботи в опалювальний період 2019 - 2020 років (додаток № 1).

2.  Комісії  провести  перевірку  готовності  системи  опалення  підприємства  до
роботи в опалювальний період 2019 - 2020 років до 31.08.2019. 

3. За  підсумками перевірки  відповідно до форм скласти акт стану готовності
теплового господарства підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020
років (додаток № 2).

4. Рішення про готовність системи опалення до роботи в опалювальний період
приймати комісією, створеною згідно цього наказу.

5. Наказ начальника госпіталю від 06.08.2018 № 92 визнати таким, що втратив
чинність.

6. Діловоду   наказ  довести  до  відома  працівників  закладу  в  частині,  що  їх
стосується. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на інженера провідного.

Директор Інесса САВЕНКО

Юрисконсульт О.ЯЦЕНКО 
Володимир Котляров 701 805



   Додаток 1
до наказу КНП СОР «СОКГ ВВ» 

   від 06.08.2019 №8

Склад комісії
з перевірки готовності системи опалення

підприємства до опалювального періоду 2019 – 2020 років 

Зігунова Надія Степанівна заступник директора з економічних 
питань

Котляров Володимир Петрович провідний інженер

Герасимів Володимир Михайлович інженер з охорони

Котляров Петро Юхимович робітник з комплексного 
обслуговування і ремонту будівель   і 
споруд

представник Державної  інспекції  з
енергетичного  нагляду  за  режимами
споживання електричної і теплової 
( за згодою ) 
представник теплопостачальної
організації ( за згодою)

   



     Додаток 2
до наказу КНП СОР «СОКГ ВВ» 

   від 06.08.2019 №8

АКТ 
             стану готовності теплового господарства  до роботи в опалювальний

період 
2019 - 2020 років 

 
 №________ _________2019

 _______________________________________________________________________________________

(місце складання акта) 
Комісія у складі: 
_._______________________________________________________________________                                 

(голова і члени комісії із зазначенням посади)

Голова комісії
Члени комісії:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
представник Державної  інспекції  з  енергетичного  нагляду  за  режимами  споживання
електричної і теплової ( за згодою)
_______________________________________________________________________________________
представник теплопостачальної організації ( за згодою) 
_______________________________________________________________________________________
призначена розпорядчим документом ___________________________________________________ 
(найменування органу, який видав розпорядчий документ)

від  _________--№______, з __       __ до _                        провела перевірку 
  ______________________________________________________________________________________
                                  (найменування теплового господарства) 
 та встановила:умови готовності до роботи в опалювальний період відповідно до розділу 6 
виконано_______________________________________________________________________________ 
(вказується виконання (невиконання) умов готовності до роботи в опалювальний період відповідно до розділу 6 Правил) 

Заходи щодо  підготовки  теплового  господарства до роботи в опалювальний період:
1. 
2. 
3.
 4.. 
5. 

На підставі вищевикладеного акт готовності до роботи в опалювальний період 2019-
2020 років. видати із зауваженнями відповідно до розділу 6 Правил, при неусуненні яких у 
встановлений термін акт готовності буде анульований. 
 Висновок: 
________________________________________________________________________
                                (найменування теплового господарства) 
 підготовлено (не підготовлено) до роботи в опалювальний період і має право на отримання 
акта готовності до роботи в опалювальний період*. 
 Підписи: 
 Голова комісії  

 Члени комісії   
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