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Про припинення
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опалювального
територiальнiй

Вiдповiдно до ст. ст. J , lб Закону УкраТни uПро }китлово-
комунальнi послуги), до закогrу Укратни uпро правовий режим военного
стану)), Указу Президента Украiни вiд 24.02 2022 Nь б4 

-,, 
Про введення

вiйськового стану в YKpaTHi> гtос,l,анови Кабiнету I\4iHicTpiB УкраТни вiд
2L07.2005р, лЬ 630,,Про за],tsердження Правил пuдЬп"о послуг з
центрального опалення, постаLtання холодноТ та гарячоТ водиi водовiдведення та типового логовору про надання послуг
з центрального опаленнrl, llос,гачання холоднот та гарячот водиi водовiдведення)), керук)чись сI,а1,I,ями 40, 42, 59, 7З Закону УкраТни
<Про мiсцеве самоврядування в YKpai'Hi>, з метою eKoHoMii паливно-
енергетичних pecypciB, беручи jlo уваги фактичний стан температури
зовнiшнього повiтря в Нiх<инськiй територiальнiй громадi та у зв'язку- з
пiдвищенням середньодобовот температури зовнiшнiого повiтря .,роr".оxa
ТРЬОХ Дiб, ЯКа СТаНОВИТь бiльrit як ,1-В гралусiв, виконавчий KoMiT., Hini"rcbKol,
MicbKoi' ради вирi rпив:

1. Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю <НiжинТеплоI\4ережi>,
товариствУ з обмеЖеноЮ вiдповiДальнiстЮ (КРАТО-НТ) вiдповiдно до
дiючих норм та правил припин ити ,] l4 r<вiтня 2О22р. опалювал ьниЙ сезон в
Нiжинськiй теритоlliа,,rьнi й r.poMa;ti,

2, РеКОМеНДУВаТИ керiвникам пiдприсмств i органiзацiй, якi мають на
балансi вiдомчi котельнi, прилинити опалення житла, пiдприсмств, органiзацiй,
установ та ocBiTHix ,зак.;rадiв з l4 квiт.ня 2022 р,

з. Рекомендувати Нiжинському вiддiленню публiчного акцiонерного
товариства <чернiгiвгаз> забезпечити вiдключення газових опалювальних
приладiв вiдповiднО до дiючих HoI]N4 та правил з ]4 KBiTH я 2022 р,



4, Котельням розтаIхованим tIa
старостинського округ), Bi.,ltltlBi,ltl(),,l()
квiтня 2022р. опалювальний се.]он
температури повiтря.

5. опалення комунального некомерцiйного пiдприемства <нiжинськаЦентраЛьна MicbKa лiкарня iM, М, Галицiкого>>, KoMy"u'""o.o некомерцiйногопiдприсмства "нiжинський мiський пологовий будинок'' та Нiжинського
ДИТЯЧОГО бУДИНКУ-iНТеРНаТУ ПРОДОВжити за умови погiршення погодних умовПО ЗаМОВЛеННЮ КеРiВНИКiВ ЗаКЛаДiВ вiдповiдно до дiючих 

"о|, та прави л з 74квiтня 202lp.

6. Управлiнню житлово-комунального
забезпечити оприлюднення даного рiшення
MicbKoT ради,

територiТ Кунашiвсько-Переяслiвського
дiючих норм та правил припин ити з 14
зважаючи на показники зовнiшньоi

господарства та будiвництва
на офiцiйному сайтi Нiжинськоi

7. Контроль за
мiського голови з

виконанням лано.о рirшення покласти на першого заступника
питань дiяльносr,i виконавчих органiв ради Ёовченка Ф.I.

мiський го
Олександр КОЩОЛА


