
ДЕРХtАВНА IНСПЕКЦIЯ ЕНЕРГЕ ТИЧНОГ О НАГЛЯДУ УКРАiНИ
(дЕр}кЕнЕргонАгляд)

управлiння Щерженергонагляду у Закарпатськiй областi

вул. Брестська,7 м.Ужгород, 88018 тел. (03 \2) 6,7-1з-04

Керiвникам теплогенеруючих,
теплотранспортуючих,
теплопостачальних та теплосервiсних
органiзацiЙ

НФОРМАЦIIаИЙ ЛИСТ

з метою напежнот та своечасноi пiдготовки джерел тепловоi енергiт,
теплових мереж i теплових пунктiв до роботи, в опzlJIювалъному перiодi
2020 - 2021 poкiB, попередження технологiчних порушень на енергетичному
обладнаннi та мережах пiд час проходження опаJIювzlJI"чrоiо перiоду
.щерженергонагляд нагадуе про необхiднiсть виконаннjI заходiв згiдно ;
вимогамИ ПравиЛ пiдготовКи теплоВих господарств до оп€tJIювz}JIьного перiоду
(далi - ППТГдоОП), затверджених нак€вом MiHicTepcTBa паJIива та енергетики
Украiни i MiHicTepcTBa з питань житлово-комунЕLлъного господарства Украiни
вiд 10.12.2008 J\Ъ 6201378, а саме:

- затвердити розITорядчим документом плани органiзацiйно-технiчних
заходiв з пiдготовки теплових господарств, що знаходяться у власностi або
господарському вiданнi (за договором), до роботи в опалювальному перiодi з
призначенням вiдповiдалъних осiб за ik виконання;

- розробити та затвердити графiки проведення профiлактичних робiт,
peMoHTiB i замiни устаткування;

- забезпечити укладення на настуilний опалювалъний перiод договорiв
на постачання паJтивц електричноi енергir та водопостачання;

- розробити та затвердити графiки обмеження вiдпуску тешла та
теплоноСiя у разi обмежеНня постачання паJIивно-енергетичних pecypciB, в
умовах надзвичайних ситуацiй та при лiквiдацii технологiчних порушень в
системах теплопостачання;

- уточнити приеднанi тепловi навантаження, виконати перерахунок
гiдравлiчного режиму (за необхiдностi;

- забезпечитИ розрсэбку теfulлерат3,рttOгсl графiка ]iеItтрilль}{L]г1l
регYлюваr{ня вlд]-r,Yск\' "гепловоТ енсргiТ, pcxiиl\{H}Tx карт роботи тепJового
об:тадтlанl+я i lvlepe>tt ;



- провести peMoH'THi та
тепловикористаJIьних установках i

профiлактичнi роботи на теплових,
мережах у необхiдних обсягах;

- провести налагоджувzlльнi роботи з усунення порушень, виявлених у
теплових та гiдравлiчних режимах роботи систем теплопостачання;

та теплову iзоляцiю на

- виконати гiдравлiчнi випробування котлоагрегатiв,
ТеПЛОВИкористалъних установок, теплових мереж, систем оп€tлення та ГВП
власних об'сктiв на щiльнiсть та мiцнiсть, провести ik промивку;

- ВИКОНаТИ ШУрфУвання теплових мереж або застосувати iншi методи
КОНТРОлЮ iх стану з метою з'ясування ступеню корозiйного пошкодження
трубопроводiв;

- вiдновити антикорозiйне покриття
трубопроводах теплових мереж;

- ПРИВеСТИ У СправниЙ технiчниЙ стан обладнання теплових пунктiв,
ВУЗЛiВ Облiку тепловоТ енергiТ, контрольно-вимiрюваJIьних пристроiв та
автоматики;

- УКОМПЛеКТУВаТи вiдповiднi Пiдроздiли обслуговув€uIьним персоныIом,
ПРОВеСТИ Його навчання та перевiрку знань, протиаварiйнi тренування
ПеРСОНаЛУ ЩОДО лiквiдацiТ технологiчних порушень у системах
теплопостачання;

- УКОМПЛеКТУВаТи робочi мiсця виробничого персоналу оперативною та
технiчною документацiею;

- Забезпечити накопичення п€IJiива вiдповiдно до технологiчних потреб;
- провести перевiрку готовностi теплових господарств до роботи в

опалювальний перiод за участю представникiв Щерженергонагляду в

установленi термiни згiдно вимогами роздiлу Х ППТГдоОП.
У TepMiH до 0|.01.2020 надати копiю розроблених заходiв та

Управлiннярозпорядчого документа, яким цi заходи вводяться в дiю, до
,Щерженергонагляду у Закарпатськiй областi.

Закарпатськiй областi
Заздалегiдь письмово)во повiдомити Управлiння Щерженергонагляду у

щодо TepMiHiB роботи KoMiciT з визначення стану
повiдомити Управлiння

ГоТовностi пiдпорядкованих теплових господарств до роботи в опаJIювалъний
перiод з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу KoMicii.

KpiM того, рекомендуемо у разi потреби звернутися до Управлiння
.Щерженергонагляду у Закарпатсъкiй областi стосовно запучення державних
iнспекторiв до огляду (оцiнки) технiчного стану енергетичного устаткування з
МеТоЮ надання рекомендацiй щодо визначення оптимzшьних обсягiв
ремонтних та профiлактичних робiт.

Начальник Управлiння
Щерженергонагляду
у Закарпатськiй областi Сергiй ГОРОБЦОВ


