
 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

10.07.2019 смт Нова Водолага        № 145 

 

Про  затвердження заходів  

щодо підготовки джерел теплової  

енергії в закладі до роботи в осінньо-зимовий 

 період 2019-2020 років 

 

      З метою належної та своєчасної підготовки котелень та теплових мереж до 

роботи в осінньо-зимовий період  2019-2020 років та попередженню 

технологічних порушень та аварій на енергетичному обладнанні 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити  заходи підготовки  джерел теплової енергії закладу до роботи  в 

осінньо-зимовий період  2019-2020 років (Додаток 1). 

2. Коротецькому В.П., заступнику директора з адміністративно-господарської 

роботи, відповідальному за електричне,  теплове та газове обладнання: 

2.1. Забезпечити  своєчасне  виконання заходів у зазначені терміни. 

3. Контроль за виконанням  даного наказу залишаю за собою. 

 

В.о.директора                                                                                      Л.Б.Калашник                          

 Коротецький 

 З наказом   ознайомлений: 

Коротецький В.П._______ 

 

  

 

 

 



 

 

 

           2                              

                                                             Додаток 1 до наказу 

                                                                             КЗ “Нововодолазький СНВК”                          

                                                                 10.07.2019 № 145 

Заходи 

щодо підготовки джерел теплової енергії  Комунального закладу 

«Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської 

обласної ради   до  роботи   осінньо-зимовий період  2019-2020 років 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 

1 Провести ремонти та технічне 

обслуговування газових котлів  

“Vitoplex-100”-2 штуки 

До 15.09.2019 Коротецький В.П. 

  

 

2 Провести технічне обслуговування газових 

горілок та автоматики безпеки газових 

котлів 

До 15.08.2019 Коротецький В.П. 

3 Провести навчання та перевірку знань 

операторам газової котельні закладу 

До 14.10.2019 Коротецький В.П. 

4 Провести промивку трубопроводів 

теплових мереж системи опалення закладу 

До 12.08.2019 Коротецький В.П. 

5 

 

 

Розробити експлуатаційні режими роботи 

для котлів “Vitoplex-100”-2 штук 

До 10.10.2019 

 

 

Коротецький В.П. 

6 Провести перевірку технічного стану  

пристроїв  релейного захисту та 

автоматики 

До 12.08.2019 Коротецький В.П. 

7 Провести перевірку технічного стану, та 

провести ремонт ізоляції трубопроводів 

теплових мереж 

  До 10.09.2019 Коротецький В.П. 

Моісеєнко С.Я. 

Лиманський А.І. 

8 Провести ремонт на  електричному щиті 

вводу підключення котельні закладу 

До 05.08.2019 Коротецький В.П. 

Машлієнко В.В. 

9 Провести ремонти та технічне 

обслуговування бойлерів гарячого  

водопостачання гуртожитку закладу 

До 20.08.2019 Коротецький В.П. 

10 Укомплектувати робоче місце оператора 

газової котельні необхідною оперативною 

та технічною документацією 

До 01.10.2019 Коротецький В.П. 



 

 

11 Провести протиаварійні тренування з 

операторами газової котельні, електриком 

та сантехніком 

10.09.2019 Коротецький В.П 

12 Укомплектувати запасними частинами та 

ГСМ генератор автономного 

електропостачання закладу 

10.10.2019 Коротецький В.П 

13 Отримати акт на експлуатацію газової 

котельні у інспекції в територіальному 

управлінні Держгірпромнагляду у 

Харківській області 

15.10.2019 Коротецький В.П 

14 Укомплектувати робоче місце оператора 

газової котельні необхідною оперативною 

та технічною документацією 

01.10.2019 Коротецький В.П 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


