
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

Код ЄДРПОУ 41625530 

 

НАКАЗ 
 

22.09.2022                                        Перечин                                       № 199/01-08 

 

Про завершення підготовки теплового  

та енергетичного господарства до  

роботи в осінньо-зимовий період  2022-2023 років 
 

 

З метою забезпечення підготовки теплових господарств закладів освіти 

Перечинської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 навчального  

року, у відповідності до вимог «Правил підготовки теплових господарств до 

опалювального періоду» затверджених наказом Мінпалива та енергетики 

України та Міністерства ЖКГ від 10.12.2008 року №620/378  

 

Н А К А З У Ю: 

1. Керівникам закладів освіти Перечинської ТГ: 

1.1. Завершити виконання усіх запланованих заходів з підготовки 

теплового господарства до опалювального сезону. 

1.2. Провести утеплення вікон і вхідних дверей приміщень закладів 

освіти та котелень до 01.10.2022 року. 

1.3. Укомплектувати робочі місця підготовленим та атестованим 

персоналом, забезпечити їх виробничими інструкціями та інструкціями з 

охорони праці, засобами пожежогасіння (укомплектувати пожежний щит та 

аптечки). 

1.4. Перевірити наявність води в системі опалення і провести 

гідравлічне випробування на міцність і щільність систем опалення 

приміщень закладів освіти, теплових мереж, водогрійних котлів та скласти 

акти (згідно зі зразком) і надати у відділ до 05.10.2022 року. 

1.5. Провести перевірку справності автоматики водогрійних котлів, 

працюючих на природному газу, запобіжних клапанів котлів, працюючих на 



твердому паливі, та скласти акти (згідно зі зразком) і надати у відділ до 

05.10.2022 року. 

1.6. Призначити відповідальних за справний стан та безпечну 

експлуатацію водогрійних котлів котелень та теплових пунктів на період 

опалювального сезону 2022-2023 років; 

1.7.  Перевірити надійність заземлення електрообладнання в 

приміщеннях котелень та провести пробний пуск котелень працюючих на 

твердому паливі до 05.10.2022 року з метою визначення їх готовності до 

роботи в опалювальний період. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                        Ольга БАРЗАК  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор __________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___ __________ 2022 р. 

 

Акт 

Комісія в складі:  

Голова комісії -  __________________ 

Члени комісії: 

Завідуючий господарством – _________________ 

Оператор – _____________________________  

 

Провели гідравлічне випробовування на міцність і щільність системи 

опалення та теплової мережі __________________ (заклад освіти)  робочим 

тиском води на протязі 10 хв. 

Під час гідравлічного випробування системи опалення та тепломережі 

дефектів, протікань, запотівання зварних швів не виявлено. 

 

Висновок: система опалення приміщення ____________________  та 

тепломережа підготовлені до експлуатації в опалювальний період 2022-2023 років. 

  

 

 

Голова комісії: _____________ 

Члени комісії: ____________завідуючий господарством 

_____________оператор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор __________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___ __________ 2022 р. 

 

Акт 

Комісія в складі:  

Голова комісії - __________________ 

Члени комісії: 

Завідуючий господарством – _________________ 

Машиніст-кочегар котельні – _______________________  

 

Провели зовнішній і внутрішній огляд водогрійних котлів (_______тип), 

очистку труб поверхні нагріву і газоходів, поточний ремонт та гідравлічне 

випробовування двох водогрійних котлів установлених в котельні школи 

робочим тиском води на протязі 10 хв. 

Тріщин, надривів, корозії на внутрішніх і зовнішніх поверхнях стінок, 

слідів пропусків води у зварних з’єднаннях, пошкоджень обмуровки не 

виявлено. 

 

 

Висновок комісії: 

Комісія вважає, що водогрійні котли гідравлічне випробовування 

витримали та придатні до подальшої експлуатації в опалювальний період                 

2022 – 2023 років. 

 

 

 

Голова комісії : __________________ 

Члени комісії:__________________ завідуючий господарством 

__________________  машиніст-кочегар котельні 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор __________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___ __________ 2022 р. 

 

Акт 

Комісія в складі:  

Голова комісії - __________________ 

Члени комісії: 

Завідуючий господарством – _________________ 

Машиніст-кочегар котельні – _________________ 

 

Провели перевірку справності (пристроїв технологічного захисту) 

запобіжних клапанів  водогрійних котлів працюючих на твердому паливі 

котельні _________________  в результаті чого встановили, що запобіжні 

клапани водогрійних котлів знаходяться в справному стані, спрацювання 

відбувається при тискові 3.45 кгс/см2 (це 1.15 робочого, робочий тиск-3.0 

кгс/см2), шляхом скидання тиску до 3,25 кг.с/см2. 

 

 

Висновок комісії: 

Запобіжні клапани водогрійних котлів знаходяться в справному стані і 

придатні для подальшої експлуатації. 

Голова комісії:__________________ 

Члени комісії:__________________ завідуючий господарством 

__________________ машиніст-кочегар котельні 


	роботи в осінньо-зимовий період  2022-2023 років

