
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від «___» _____________ 2021 року № ____ 
 

м. Олександрія 
 
Про затвердження оновленого складу постійно  
діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань,  
пов’язаних  з  відключенням  споживачів  від  
мереж централізованого опалення і  
гарячого водопостачання  
 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу 
Мінрегіонбуду України від 26.07.2019  № 169 «Про затвердження Порядку відключення 
споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води», для 
забезпечення розгляду звернень громадян, які бажають відключитись від мереж 
централізованого опалення і гарячого водопостачання 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити оновлений склад постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, 
пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого 
водопостачання згідно з додатком 1.  

2. Затвердити форму заяви про надання дозволу на відокремлення (відключення) 
багатоквартирного будинку від мереж централізованого опалення і гарячого  водопостачання  
згідно  з  додатком 2.  

3. Затвердити форму заяви про надання дозволу на відокремлення (відключення) 
окремої квартири (нежитлового приміщення) в багатоквартирному будинку від мереж 
централізованого опалення і гарячого  водопостачання  згідно  з  додатком 3.  

4. Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради забезпечити організацію роботи міжвідомчої комісії з розгляду питань, 
пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого 
водопостачання протягом міжопалювального періоду 2021 року.  

5 Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради 
від 05 червня 2020 року № 289 «Про затвердження оновленого складу постійно діючої 
міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від  мереж 
централізованого теплопостачання і гарячого водопостачання».   

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю. О.   

 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  
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Додаток  1    
 до рішення виконавчого комітету  

         від «    »  ______________ № ____  
 

Склад постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням 
споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання  

 
Голова комісії: 

ГУГЛЕНКО  
Юрій Олександрович 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Заступник голови комісії 
СУЛЯТИЦЬКИЙ  
Михайло Михайлович 

- начальник управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування  міської ради  

Секретар комісії: 
ТОЛКАЧОВ  
Олександр Іванович 

- начальник теплової інспекції комунального підприємства 
«Теплокомуненерго»  

Члени комісії: 

ГОНЧАРЕНКО  
Олександр Миколайович 

- голова громадської організації «Рада голів об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків м. Олександрії» (за 
згодою) 

ГРИБАЧОВА  
Алла Анатоліївна - директор комунального підприємства «Теплокомуненерго» 

ЗАРІЦЬКИЙ  
Віталій Васильович - депутат міської ради (за згодою) 

КОЛІСНИК  
Дмитро Олександрович 

- начальник Олександрійського міськрайонного відділу 
управління ДСНС України в Кіровоградській області, депутат 
міської ради (за згодою) 

ОНИЩЕНКО  
Олександр Юхимович 

- директор Олександрійського водопровідно-каналізаційного 
господарства ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (за згодою) 

САКАРА  
Тамара Вікторівна 

- начальник управління охорони Олександрійської міської 
ради, депутат міської ради  

САМОЙЛЕНКО  
Віктор Володимирович - директор комунального підприємства «Житлогосп» 

ЦІПОВ’ЯЗ  
Валентин Валерійович 

- головний спеціаліст житлово-комунального відділу 
управління житлово-комунального господарства, архітектури 
та містобудування міської ради 

(за посадою) - уповноважений представник Олександрійського міського 
району електричних мереж приватного акціонерного 
товариства «Кіровоградобленерго» (за згодою)  

(за посадою) - уповноважений представник Олександрійського управління 
з експлуатації газового господарства відкритого акціонерного 
товариства «Кіровоградгаз» (за згодою) 

(за посадою) уповноважений представник Олександрійського міського 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області (за згодою) 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ   
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Додаток  2    
 до рішення виконавчого комітету  

                                                                                              від «    »  ______________ № ____  
 

Форма заяви   
про надання дозволу на відокремлення (відключення) багатоквартирного будинку  від 

мереж централізованого опалення  і гарячого водопостачання 
 
                                                                                  Голові міжвідомчої комісії з розгляду питань,  
                                                                                  пов’язаних з відключенням споживачів від  
                                                                                  мереж централізованого опалення і  
                                                                                  гарячого водопостачання 
                                                                                                     ГУГЛЕНКУ Ю. О.  
           
                                                                                  Уповноваженої особи співвласників  
                                                                                  (голова ОСББ, ЖБК, старший по будинку)                                                        
                                                                                   Прізвище, ім’я, по батькові  
                                                                                  Адреса _______________________________  
                                                                                  № телефону __________________________ 
 
 

ЗАЯВА 
 
     Прошу Вас розглянути питання надання дозволу на відокремлення (відключення) 
багатоквартирного будинку за адресою:______________________________________________ 
від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання у зв’язку з _____________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

(вказати причини) 
    У разі надання дозволу гарантуємо встановлення альтернативного опалення в усіх 
квартирах (нежитлових приміщеннях) будинку та забезпечення їх обігріву на рівні 
встановленої санітарної норми, відпрацювання заходів по недопущенню розморожування 
внутрішньобудинкових інженерних систем.  
 
    Додаток: протокол загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: 
_________________________________ від ______________ 2021 року з поіменним 
голосуванням.  
 
 
 
 
 
_________________                                                           __________________ (П. І. Б.)  
              (Дата)                                                                                                       (Підпис) 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ   
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Додаток  3    
 до рішення виконавчого комітету  

                                                                                              від «    »  ______________ № ____  
 

Форма заяви   
про надання дозволу на відокремлення (відключення) квартири (нежитлового 

приміщення) в багатоквартирному будинку  від мереж централізованого опалення  і 
гарячого водопостачання 

 
                                                                                  Голові міжвідомчої комісії з розгляду питань,  
                                                                                  пов’язаних з відключенням споживачів від  
                                                                                  мереж централізованого опалення і  
                                                                                  гарячого водопостачання 
                                                                                                     ГУГЛЕНКУ Ю. О.  
           
                                                                                  Власник 
                                                                                   Прізвище, ім’я, по батькові  
                                                                                  Адреса _______________________________  
                                                                                  № телефону __________________________ 
 

ЗАЯВА 
 
     Прошу Вас розглянути питання надання дозволу на відключення належної мені квартири 
за адресою: _____________________________________________ від мереж централізованого 
опалення та гарячого водопостачання у зв’язку з ______________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(вказати причини) 
    У разі надання дозволу гарантую встановлення системи індивідуального (автономного)  
опалення  та забезпечення обігріву квартири (нежитлового приміщення) на рівні 
встановленої санітарної норми та недопущення погіршення теплового режиму суміжних 
квартир та нежитлових приміщень. Гарантую виконання робіт з теплової ізоляції транзитних 
ділянок мереж опалення в межах моєї квартири (нежитлового приміщення).  
    Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних».  
 
 
    Додатки:  
    - довідки підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг про відсутність 
заборгованості по ним на момент подання даної заяви; 
    -  згода управителя (КП «Житлогосп», ОСББ, ЖБК) на зміну виду опалення квартири 
(нежитлового приміщення) в багатоквартирному будинку;  
    - довідка медичної установи  щодо необхідності забезпечення особливого теплового 
режиму в квартирі за станом здоров’я заявника або членів його сім’ї (за наявності);   
    - матеріали, які підтверджують невідповідність теплового режиму в квартирі 
(нежитловому приміщенні) в опалювальний період (за наявності)  
 
_________________                                                           __________________ (П. І. Б.)  
              (Дата)                                                                                                       (Підпис) 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ   


