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Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 липня 2016 року № 308     
 
Про створення постійно діючої міжвідомчої  
комісії з розгляду питань щодо відключення  
споживачів від мереж центрального опалення  
і гарячого водопостачання та встановлення 
індивідуального джерела опалення  
 

 З метою забезпечення реалізації прав споживачів на відмову від 

отримання послуг із центрального опалення і гарячого водопостачання та 

встановлення індивідуального джерела опалення, згідно з Порядком 

відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення 

та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого 

теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 №4, 

зареєстрованого в міністерстві юстиції України 09.12.2005 за №1478/11758 із 

змінами, внесеними наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 06.11.2007 №169, Постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.07.2005 №630 «Про затвердження Правил надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» із змінами, 

керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ : 

 

1. Створити постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань щодо 

відключення споживачів від мереж центрального опалення і гарячого 

водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення (далі 

– Комісія) та затвердити її склад згідно з додатком. 

 



2. Затвердити Положення про постійно діючу міжвідомчу комісію з 

розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж центрального 

опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального 

джерела опалення (додається). 

 

3. Затвердити Порядок відключення окремих приміщень житлових будинків 
від мереж центрального опалення та гарячого водопостачання при відмові 

споживачів від цих мереж та встановлення індивідуального джерела 

опалення (додається). 

 

4. Комісії надавати дозволи на відключення окремих приміщень житлових 
будинків від мереж центрального опалення та гарячого водопостачання 

при відмові споживачів від цих мереж та встановлення індивідуального 

джерела опалення відповідно до вимог чинного законодавства та даного 

рішення.  

 

5. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті міської ради.  
 

6. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства – Недокус Олега 

Зіновійовича. 

 

7. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 

 

 

 

Міський голова                                                         Володимир ШМАТЬКО 

 


