Стан підготовки суб’єктів відносин у сфері теплопостачання
до роботи в опалювальний період 2018-2019 років
Бахмутське відділення інспекції Держенергонагляду у Донецькій області щороку
здійснює комплекс заходів щодо нормативного забезпечення процесу підготовки
суб’єктів відносин у сфері теплопостачання до роботи та своєчасного початку
опалювального періоду міст та районів Донецької області.
Інспектори відділення беруть участь у засіданнях штабів, комісій при органах
виконавчої влади з питань підготовки енергетичних господарств підприємств, установ
та організацій до роботи в опалювальний період 2018-2019років. Регулярно проводяться
спільні з балансоутримувачами перевірки суб’єктів відносин у сфері теплопостачання
щодо оцінки стану готовності систем теплопостачання та теплоспоживання до роботи в
опалювальний період та надаються рекомендації.
За результатами заходів з контролю за ходом підготовки теплових господарств до
опалювального періоду 2018-2019 років теплопостачальних організацій та споживачів
важливого соціального значення, що проводяться інспекцією при взаємодії з органами
місцевого самоврядування міст та районів, вдається тримати під контролем проведення
підготовки господарств до опалювального періоду.
Станом на 20.09.2018 року теплопостачальними організаціями та споживачами
важливого соціального значення, у відповідності з вимогами чинних нормативних
документів, підписані Акти готовності до опалювального періоду 2018-2019 років з
виконанням основних робіт:
ремонт устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах;
постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його
нормативних запасів;
випробування та налагодження устаткування теплових установок та мереж в
необхідних обсягах;
промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж та систем
теплопостачання;
розроблення експлуатаційних режимів роботи систем теплопостачання, а також
заходів з їх забезпечення;
перевірка технічного стану насосних агрегатів, вузлів обліку теплової енергії,
контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;
гідропневматична промивка внутрішніх систем опалення;
протиаварійні тренування з відповідним персоналом.
На кожному підприємстві, установі та організації, виходячи з місцевих умов,
розроблені та введені в дію конкретні організаційні та технічні заходи, що включають
наведені вище роботи з конкретизацією обладнання, та осіб, відповідальних за їх
виконання.
Для своєчасного початку опалювального періоду 2018-2019 років Бахмутське
відділення інспекції Держенергонагляду у Донецькій області вважає за необхідне
звернути увагу керівників підприємств, установ та організацій – споживачів теплової
енергії, що тільки чітко спланована, фінансово, технологічно та організаційно
забезпечена робота може гарантувати стале функціонування енергетичного
господарства в зимовий період.

