
УКРАЇНА 

БЕРЕЗІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

28.09.2021                                         м. Березівка                         №_ 161_ /А-2021 

  

                                                    Зареєстровано в Південному міжрегіональному  

                                                    управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 

                                                     30 вересня 2021 року за № 182/439 

  

Про початок опалювального 

сезону 2021-2022 років на 

території Березівського району 

Одеської області 

  

Відповідно до статей 6, 20, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

статей 9, 12 Закону України «Про теплопостачання», пункту 5 Правил надання 

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 

2005 року № 630, підпункту 7.9.4 пункту 7.9 розділу 7 Правил технічної експлуатації 

теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та 

енергетики України від 14 лютого 2007 року   № 71, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 05 березня 2007 року       за № 197/13464, у зв’язку зі зниженням 

протягом трьох діб середньодобової температури зовнішнього повітря до +8 ºС та 

нижче 

  

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

  

Розпочати з 15 жовтня 2021 року опалювальний сезон                            2021-2022 

років для підприємств, установ, організацій, закладів культури, освіти та охорони 



здоров’я, дитячих дошкільних установ, Комунального закладу «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей Служби у справах дітей Березівської районної 

державної адміністрації», населення району. 

  

2. Закладам освіти та охорони здоров’я, підприємствам, установам та організаціям 

Березівського району Одеської області, на балансі яких знаходяться котельні та 

топкові, з метою дотримання повітряно-температурного режиму, розпочати 

опалювальний сезон 2021-2022 років раніше з метою дотримання повітряно-

температурного режиму відповідно до державних санітарних правил і норм. 

  

3. Керівникам підприємств, установ та організацій Березівського району Одеської 

області забезпечити постійний контроль за раціональним використанням газу і 

твердого палива, в разі підвищення середньодобової температури повітря в період 

опалювального сезону вище +8ºC обмежити роботу котелень та топкових. 

  

4. Завідувачу сектору правового забезпечення апарату Березівської районної 

державної адміністрації Одеської області подати це розпорядження на державну 

реєстрацію відповідно до Указу Президента України                         від 03 жовтня 

1992 року № 493/92 «Про держану реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств та інших органів виконавчої влади». 

  

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в 

засобах масової інформації. 

  

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

  

  

  

Голова                                                                                              Віталій ЛАБУШ 


