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Про надання інформації

          В доповнення до раніше наданої  відповіді  на електронну петицію
від 26.10.2018 року щодо надання дозволів на встановлення індивідуального
опалення  поквартирно та  створення  Програми  переходу  міста  на  автономне
опалення повідомляємо наступне. 
    Відповідно  до  Порядку  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  року  №  4,  питання  реалізації  прав  споживачів  при
відмові від централізованого теплопостачання здійснюється постійно діючою
міжвідомчою комісією для розгляду питань щодо відключення споживачів від
мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання (далі – Комісія).
          Рішенням Комісії надання дозволів на відключення  квартир від мереж
централізованого  опалення  можливо  за  умови,  якщо  на  стояковому
трубопроводі  залишилась  тільки  одна  квартира,  яка  під’єднана  до
централізованого  опалення,  або  декілька  окремих  квартир,  якщо  всіма
власниками  подано  заяви  про  відключення  від  мереж  централізованого
опалення.
          Одним із важливих та пріоритетних напрямків роботи Міської ради міста
Кропивницького  як  органу  місцевого  самоврядування,  є  комплексна
модернізація  системи  теплопостачання   міста  Кропивницького з проведенням
часткової децентралізації та оптимізації потужностей джерел теплової енергії.

Згідно  із  пунктом  1.3  наказу  Міністерства  регіонального  розвитку,
будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України
від  26.04.2006  року  №  147 «Про  затвердження  Методичних  рекомендацій  з
розроблення  енерго-  та  екологоефективних  схем  теплопостачання  населених
пунктів  України»  (далі  -  Наказ)  схема  теплопостачання  є  предпроектним
документом, в якому обґрунтовується економічна доцільність та господарська
необхідність  проектування  і  будівництва  нових,  розширення та  модернізація
діючих джерел теплової енергії і теплових мереж. Відповідно до пункту 2.1.2
Наказу  схеми  теплопостачання  можуть  розроблятися  спеціалізованими
проектними  організаціями,  діяльність  яких  підтверджена  відповідною
ліцензією.

Відповідно  до  статті  11  Закону  України  «Про  теплопостачання»,
розроблена  схема  теплопостачання  або  програма  модернізації  систем
теплопостачання,  погоджується  в  Міністерстві  регіонального  розвитку,



будівництва  та  житлово-комунального  господарства   України,  та  відповідно
після погодження затверджується органом місцевого самоврядування.
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Проектом  Програми  утримання,  благоустрою  та  розвитку  житлово-
комунального  господарства  міста  Кропивницького  на  2017-2021  роки,
передбачено  кошти  на  виготовлення  схеми  теплопостачання  міста
Кропивницького. 

Після розроблення схеми теплопостачання буде можливість проведення
узагальнення  та  аналізу  існуючої  системи  теплопостачання,  перспективи
забудови,  а  також  розроблення  першочергових  невідкладних  заходів  щодо
оптимальної  роботи  котелень,  теплових  мереж  та  їх  модернізації  і
реконструкції.  
          Враховуючи вищевикладене, в створенні робочої групи переходу міста на
автономне опалення не має потреби.
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