Анонс оновлення Червень-2013 видання
Довідник інженера з експлуатації будівель і споруд

Суттєві зміни до законодавства у сфері безпеки експлуатації будівель і споруд!
Шановний користувач едвайзера «Довідник інженера з експлуатації будівель і споруд»!
Впродовж 2012 – початку 2013 років набула чинності низка важливих змін до законодавства у сфері
безпеки експлуатації будівель і споруд.
Враховуючи важливість нововведень, що безпосередньо впливають на діяльність Вашої служби
експлуатації, досвідчені спеціалісти підготували матеріали для оновлення (актуалізації) Вашого едвайзера
таким чином, щоб скоригувати його зміст відповідно до поточного стану законодавства, надати практичні
поради, нові готові процедури та шаблони документів тощо.
Зокрема, до складу оновленої інформації ввійшли такі відомості:

•

•

Зміни до Правил експлуатації електроустановок споживачів торкнулися, зокрема, складу та
періодичності робіт з обслуговування та ремонту
o

електричних мереж та систем електропостачання;

o

систем вентиляції;

o

систем протипожежного нагляду;

Зазнали змін процедурні питання, зокрема правила (порядки):

o приєднання електроустановок до електричних мереж;
o приєднання до теплових та газових мереж;
o видачі дозволів на виконання робіт та на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки;
•

Внесено зміни до існуючих та/або прийнято нові базові документи, зокрема:

o Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та
водовідведення;

o Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей;

•

Змінилися базові нормативні документи щодо діяльності органів нагляду за безпекою експлуатації
будівель і споруд, зокрема:
o

Держгірпромнагляду;

o

Державної пожежної служби;

o

Санітарно-епідеміологічної служби;

та ще низка змін та доповнень до законодавства.
Оновлення включає комплект зі 100 замінних сторінок та новий компакт-диск, виходить з друку
27 червня 2013р. та буде надіслано користувачам базового видання «Довідник інженера з експлуатації
будівель і споруд» разом з належним комплектом супровідних документів.
Для своєчасного отримання Вашого примірника оновлення, будь-ласка, сплатіть рахунок, що додається.
У разі виникнення будь-яких запитань Ви можете зв’язатися зі мною за телефоном (044) 537-00-21.
З повагою,
менеджер відділу обслуговування клієнтів

Оновлення призначене для швидкої та зручної актуалізації змісту видання,
що заощадить Ваш час та дозволить уникнути помилок у Вашій роботі!
ТОВ «Едвайзер Медіа Груп», вул.Професора Підвисоцького 5, Київ, 01103, тел. (044) 537-00-21, факс (044) 537-00-19

