
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від «___» _____________ 2021 року № ____ 
м. Олександрія 

 
Про дозвіл на відключення багатоквартирного  
будинку по проспекту Будівельників, 34-а 
від мереж централізованого опалення  
і гарячого водопостачання  
 

Відповідно до ст. ст.  30, 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», 
розглянувши звернення житлового будівельно-експлуатаційного кооперативу «АГРОМАШ-
ОДИН» та протокол загальних зборів мешканців багатоквартирного житлового будинку по 
проспекту Будівельників, 34-а в м. Олександрії, на підставі протоколу №1 засідання постійно 
діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від 
мереж централізованого теплопостачання і гарячого водопостачання від 15 липня 2021 року 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:  
 

1. Надати дозвіл на відключення багатоквартирного житлового будинку по проспекту 
Будівельників, 34-а  м. Олександрії від мережі централізованого опалення.  

 
2. Рекомендувати житловому будівельно-експлуатаційному кооперативу 

«АГРОМАШ-ОДИН»:  
- визначитись з видом індивідуального (автономного) опалення квартир 

багатоквартирного будинку по проспекту Будівельників, 34-а в м. Олександрії, які на момент 
прийняття даного рішення є приєднаними до системи централізованого опалення;  

- отримати технічні умови від Олександрійського управління з експлуатації газового 
господарства ВАТ «Кіровоградгаз» або Олександрійського району електричних мереж ПрАТ 
«Кіровоградобленерго» на встановлення систем індивідуального опалення в квартирах 
газопостачанням або електропостачанням; 

-  розробити силами спеціалізованих організацій проекти встановлення систем 
індивідуального (автономного) опалення в квартирах газопостачанням або 
електропостачанням та виконати роботи з улаштування систем індивідуального 
(автономного) опалення у відповідності до розроблених проектів;  

- в термін до 01 жовтня 2021 року  провести заходи по недопущенню розморожування 
внутрішньобудинкової системи опалення багатоквартирного житлового будинку по 
проспекту Будівельників, 34-а в м. Олександрії. 

 
3. Зобов’язати комунальне підприємство Теплокомуненерго:  
-  в термін до 01 жовтня 2021 року відключити з видимим розривом тепловий ввід на 

багатоквартирний житловий будинок по проспекту Будівельників, 34-а в м. Олександрії;  
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- відпрацювати існуючі борги за послуги централізованого теплопостачання абонентів 
багатоквартирного житлового будинку по проспекту Будівельників, 34-а  м. Олександрії, в т. 
ч. й шляхом проведення  судово-претензійної роботи з примусового стягнення боргів    

 
4. Контроль за виконанням даного 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 
 


